*********************************************************************************************

Lofotrådet er regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad,
Vestvågøy og Vågan. Lofotrådets medlemmer er ordførerne i de 6 kommunene. Varaordfører,
supplerende representant og rådmenn møter med tale- og forslagsrett. Rådet har et sekretariat med 2
ansatte. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å
tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og
offentlige service i regionen. Se http://www.lofotradet.no/

Sekretariatsleder - Lofotrådet
Lofotrådet skal ansette ny sekretariatsleder, og inviterer til å søke en utfordrende stilling i en
av landets mest spennende regioner.
Viktige ansvarsområder vil bl.a. være:
- Ledelse av Lofotrådets sekretariat herunder økonomi og rapportering
- Sekretariatsbistand for regionale politiske prosesser
- Koordinering og styringsfunksjoner for regionale utviklingstiltak
- Utredningsoppgaver og regional analysevirksomhet
- Informasjonsarbeid for regionens politiske ledelse og i tilknytning til Lofotrådets
aktiviteter
Vår sekretariatsleder må:
- Være handlingsrettet og ha god gjennomføringsevne
- Ha god innsikt i politisk system og forvaltningssystem på flere nivå
- Ha relevant universitets/høyskoleutdanning, helst på mastemivå
- Være godt kvalifisert til å delta i, og lede utredningsoppdrag
- Ha gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon
- Ha gode samarbeidsegenskaper og organisasjonskunnskap
Vi kan tilby:
•
Lønn etter nærmere avtale.
•
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
Tilsettingsvilkår:
Åremålsstilling på 6 år, og ansettelse etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale for
kommuner. Prøvetid er 6 måneder.
Kontorsted: Leknes
Henvendelser om stillingen kan rettes til Sekretariatsleder Kjell Furu, tlf. 95888250 eller
Leder av Lofotrådet Eivind Holst tlf 91715427
Lofotrådet benytter elektronisk søker prosess og benytter elektronisk søknad.
Aktuelle kandidater blir invitert til intervju.
Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir
offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.

Søknadsfrist: 9/3-18
Søk stillingen elektronisk via www.vestvagøy.kommune.no

