
             Flatanger kommune 

 
 
 
 
 

Flatanger kommune ligger på Trøndelagskysten og har ca. 1100 innbyggere. Det er for 

tiden en sterk vekst i næringslivet, noe som også medfører økt tilflytting og stor optimisme. 

Vi har en høy kommunal aktivitet for å serve næringslivet og for å gjøre oss enda mer 

attraktiv som bostedskommune. Flatanger kommune er et eldorado for friluftsliv og 

naturopplevelser, både på sjøen og på fjellet. Viktigste næringsveger er bredt spekter av 

havbruksrelatert virksomhet, småindustri, landbruk og turisme. Kommunesenteret 

Lauvsnes ligger ca. en times kjøring fra Namsos. 

 

 

Teknisk sjef – ny og endret utlysningstekst 

 

Flatanger kommune søker teknisk sjef. 

 

Teknisk sjef inngår i rådmannens ledergruppe og er leder etat for Næring, Miljø og Teknisk med 

ca. 14 dyktige medarbeidere.  

 

Vår nye teknisk sjef har fortrinnsvis ledererfaring og minimum 3-årig relevant utdanning på 

universitets- eller høyskolenivå. Minimum teknisk fagskole med lang, relevant yrkeserfaring 

kombinert ledererfaring kan kompensere for manglende utdanning på høgskole/universitet- og 

ledererfaring(lederutdanning).  

 

I utvelgelsen av kandidater vil det bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet for stillingen. 

Vi søker en tydelig og engasjert leder som 

- er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner 

- bygger tillit og bidrar til gode relasjoner 

- er utviklingsorientert, strategisk og strukturert 

- er en administrator med god gjennomføringsevne 

 

Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger. 

Arbeidssted: Lauvsnes. 

Tiltredelse: Helst innen 1.juni 2019. 

Det forutsettes bruk av egen bil i tjenesten. 

Flatanger kommune kan være behjelpelig med formidling av bolig. 

Flyttegodtgjørelse etter reglement. 

 

 

Søknadsfrist 10.mars 2019 

 

Det må søkes på elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside 

www.flatanger.kommune.no under fanen ledige stillinger. Søknader som ikke leveres via dette 

systemet vil ikke bli behandlet. Oppgi minst to referanser i søknaden. 

 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt teknisk sjef Hans Petter Haukø på telefon      

916 93 825 eller på e-post hans-petter.hauko@flatanger.kommune.no  eller rådmann Rune Strøm 

på telefon 476 36 043 eller på e-post rune.strom@flatanger.kommune.no 
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