Flatanger kommune

Prosjektleder Bolystprosjektet
Flatanger Næringsforum har sammen med Flatanger kommune utarbeidet en
Strategisk Næringsplan. Det største tiltaket for å lykkes med næringsarbeidet i Flatanger, er å
legge til rette for Bolyst i kommunen. Flatanger kommunen er en tjenesteyter for
næringslivet og innbyggere og ser det som en viktig del av sine oppgaver å sette fokus på
bolyst. Vi søker derfor etter en engasjert og entusiastisk prosjektleder som brenner
for samfunnsutvikling. Stillingen er et engasjement på 40 % og går over 2 år. Innleie av
ressurs fra lokal bedrift eller konsulentfirma er også et alternativ.
Vårt bolystprosjekt har 3 hovedsatsingsområder:
1. Profilering av Flatanger kommune
2. Tiltak rettet mot eksisterende innbyggere
3. Utvikling av fritidstilbud og arrangement
Du har først og fremst et stort engasjement for oppdraget, og
• har evnen til å skape gode relasjoner, og et godt samarbeid
• har evnen til selvstendighet og struktur
• er effektiv på kommunikasjon og formidling
• er en uredd prosessleder med evnen til å motivere
Kravet til vår nye prosjektleder er minimum 3-årig videregående skole.
I tillegg ønsker vi at du har relevant utdanning utover videregående skole, men kjennskap til
kommunen og god lokalkunnskap kombinert med erfaring som prosjektleder og erfaring
fra tilsvarende prosjekt, mener vi er viktig for å kunne lykkes med dette bolystprosjektet.
I utvelgelsen av kandidater vil det bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet og
engasjement i saken.
Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger. Engasjementet forutsetter bruk av egen bil i
tjeneste. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flyttegodtgjørelse dekkes etter
reglement. Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å henvise til aktuell arbeidsgiver ved
behov for jobb til to.
Tiltredelse høsten 2018.
Nærmere informasjon om stillingen fås ved å kontakte rådmann Rune Strøm tlf. 476 36 043
eller ordfører Olav Jørgen Bjørkås tlf. 970 62990.
Søknadsskjema og link til Flatanger Bolystplan(se under Nyheter) ligger på kommunens
hjemmeside www.flatanger.kommune.no Du må oppgi minst to referanser i søknaden.
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