Øvre Eiker kommune med sine ca 18.000 innbyggere og 1.200 ansatte ligger sentralt på Østlandet. Kommunen er i sterk vekst og sammen med
innbyggere skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. Dette ligger i bunn for all vår virksomhet. Vi jobber for et inkluderende fellesskap. Verdier som tilhørighet,
ansvar, respekt, samspill, mot og måtehold er med på å skape “det gode liv” i vår kommune. Øvre Eiker kommune er en partskommune. Våre mål
for samfunnsutvikling, kvalitetsforbedring, arbeidsglede og effektiv ressursutnyttelse skal oppfylles gjennom partsamarbeid mellom folkevalgte,
administrativ ledelse, ansatte og innbyggere.

Rådmann

Som rådmann i Øvre Eiker vil du ha store påvirknings- og utviklingsmuligheter, og en sentral rolle i videreutvikling av regionen,
kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv.
Kommunen søker en visjonær toppleder med høyere utdanning, bred ledererfaring og god kjennskap til offentlig virksomhet.
Du er tydelig, handlekraftig, har evne til strategisk tenkning og sterk gjennomføringsevne. Du er inspirerende og kan samle
organisasjonen om felles utfordringer og mål. Du gjennomfører prosessene i partsamarbeidets ånd og er fortrolig med de
utfordringene som ligger i samhandlingen og rollefordelingen mellom politikk og administrasjon.
Viktige fokusområder for rådmannen:

Økonomisk styring og effektiv drift i kommunens virksomheter som skaper driftsbalanse og et økonomisk handlingsrom
Videreutvikling av strategier og planer for Øvre Eiker kommune som et viktig næringsområde
Videreutvikling av tjenestetilbudet innen helse og omsorg, skole, kultur og samarbeid med frivilligheten
Dialog og samhandling med innbyggere og grendeutvalg som viktige samarbeidspartnere for fremtidens Øvre Eiker
God dialog og samspill mellom politikk, administrasjon og organisasjoner
Videreutvikling av rådmannens lederteam som strategisk ledelse med en helhetlig og visjonsbasert mål- og resultatstyring
Utvikle en framtidsrettet arbeidsgiverstrategi med vekt på langsiktig rekruttering og kompetansebygging

På www.ovre-eiker.kommune.no finner du informasjon om kommunens organisasjon, det kommunale styringssystemet og tjenestetilbudet til befolkningen, samt relevante planer etc. Har du spørsmål, kan du kontakte kommunens rådgiver Ivar Aslaksrud fra
Utviklingspartner AS, tlf. 930 30 194 eller ordfører Ann Sire Fjerdingstad på telefon 995 83 858. Lønn og øvrige vilkår etter avtale.
For fullstendig utlysing se www.upk.no eller www.ovre-eiker.kommune.no

Send en kortfattet søknad vedlagt CV merket Rådmann Øvre Eiker kommune innen 16. januar 2015 til
utviklingspartner@upk.no. Vitnemål og referanser tas med til intervju.

frantz.no

•
•
•
•
•
•
•

