Nedre Eiker
kommune
Nedre Eiker kommune er nabokommune til Drammen og en av Norges tettest befolkede kommuner. I dag bor det ca. 24 500 innbyggere her,
men vi er i kontinuerlig vekst blant annet fordi du innen én time fra kommunen når mye av hva det sentrale østlandsområdet kan tilby. Et rikt
kulturliv og mangfoldige idrettsmiljøer engasjerer dessuten både unge og eldre. Kommunen har rundt 1500 ansatte og tilbyr et godt tjenestetilbud til befolkningen. Det satses på gode oppvekstsvilkår, utdanning, miljø, folkehelse og en god eldreomsorg. Kommunen er organisert i tre
etater samt økonomi- og personalfunksjon. Rådmannens ledergruppe består av tre kommunalsjefer og økonomi- og personalsjef.

Rådmann

Som rådmann i Nedre Eiker kommune vil du ha store påvirknings- og utviklingsmuligheter, og en sentral rolle i videreutvikling av
kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv.

Kommunen søker en toppleder med høyere utdanning, bred ledererfaring og god kjennskap til kommunal virksomhet. Vi søker en
tydelig leder og strateg med fokus på helhet og langsiktighet. Du må kunne samle organisasjonen om felles mål og utfordringer, og
se nye muligheter.

Ditt oppdrag som vår nye rådmann vil være:
• Skape en bærekraftig økonomi gjennom helhetlig styring, tett
resultatoppfølging og driftstilpassing
• Videreutvikle rådmannens ledergruppe som strategisk ledelse
med fokus på helhetlig styring og tverrfaglighet
• Oppfølging av omorganisering innen Helse og omsorg for
helhetlig tjenester og riktig driftsnivå
• Etablere mål- og styringssystem som sikrer resultatdialog og
oppfølging av resultater innen økonomi, personal og fag
• Implementere arbeidsgiverstrategi med vekt på langsiktig
rekruttering og kompetansebygging
• Videreutvikle organisasjonskultur med fokus på nyorientering,
helhet, fellesskap og endringsledelse

Kommunen ser etter en rådmann som:
• Lang toppledererfaring fra stor og kompleks organisasjon
• Kompetanse innen helhetlig strategisk styring og
økonomistyring
• Dokumenterte resultater fra ledelse av omstillings- og
endringsprosesser
• Erfaring fra / god kjennskap til kommunal virksomhet
• Evne til å forstå og kunne håndtere forholdet mellom politikk
og administrasjon - skape god dialog og bygge opp om et
godt trepartssamarbeid
• Relevant høyere akademisk utdanning
• Kompetanse særlig innen organisasjon, virksomhetsstyring,
endringsledelse
• Strategiske evner, er tydelig, samlende og har fokus på helhet
og langsiktighet – relasjonsbygger

Tiltrekkes du av dette? Ta gjerne kontakt med kommunens rådgiver Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS, tlf. 930 30 194, eller
ordfører Bent Inge Bye, tlf. 916 74 229.

Vil du vite mer – besøk våre hjemmesider www.nedre-eiker.kommune.no. Her vil du finne bred informasjon om kommunens
organisasjon, det kommunale styringssystemet og tjenestetilbudet til befolkningen. Du kan også lese om prioriterte satsingsområder
for kommunen og budsjett, strategier og planer for framtidig utvikling.

frantz.no

Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfrist. Lønn,
tilsettingsform og andre vilkår etter avtale. Det vil bli utarbeidet en egen lederavtale. Kortfattet søknad vedlagt CV merket
«Rådmann Nedre Eiker» bes sendt som e-post til utviklingspartner@upk.no snarest og senest innen 30. november 2015.
Vitnemål og referanser tas med til intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at
søknadsfristen er ute. Søkere som likevel ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det
særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake, slik at søker kan
velge mellom å trekke sin søknad eller stå fram med navn.
www.upk.no

• Kunde- og samfunnsnytte
• Resultatforbedring
• Omstilling

