Skien kommune er med sine 53.500 innbyggere den største byen og kommunen i Telemark, og den 13. største byen i Norge. Kommunen er fylkets
administrasjonssenter og en del av området Grenland. Skien er en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900. I dag er Skien en spennende
og moderne kommune med høyt aktivitetsnivå. Målet vårt er å gi best mulig tjenester til byens befolkning. Vi jobber daglig for å nå vår visjon om å
være den gode og inkluderende møteplass - internt og i møte med byens innbyggere.

Rådmann

En av Grenlandsregionens mest attraktive topplederstillinger er ledig.

Som rådmann i Skien kommune, Telemarks fylkeshovedstad, vil du ha store påvirknings- og utviklingsmuligheter, og en sentral rolle i
regional utvikling og 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 trenger
en tydelig og handlekraftig leder og strateg med evne til gjennomføring. Du må kunne inspirere og samle organisasjonen om
felles utfordringer og mål under en krevende innovasjonsprosess, og du må se hvilke muligheter og løsninger som kan finnes.
Ditt oppdrag som vår nye rådmann vil være:
• God økonomistyring som skaper positiv driftsbalanse og synliggjør et økonomisk handlingsrom
• Innovasjons- og endringsprosesser for tilpassing av drift og tjenestenivå til vedtatte økonomiske rammer
• Videreutvikling av strategier for samfunns- og næringsutvikling der Skien kommune
forsterker sin posisjon som den ledende aktøren i regionen
• God dialog og godt samspill mellom politikk og administrasjon slik at de folkevalgte kan gjøre
tydelige prioriteringer og valg og gi administrative ledere et nødvendig handlingsrom
• Videreutvikling av rådmannens lederteam som strategisk ledelse med en helhetlig mål- og
resultatstyring og tverrfaglig samarbeid mellom alle tjenesteområder
• Utvikle en framtidsrettet arbeidsgiverstrategi med vekt på langsiktig rekruttering og
kompetansebygging, tilfredse medarbeidere og godt samarbeid med de ansattes organisasjoner

www.upk.no

• Kunde- og samfunnsnytte
• Resultatforbedring
• Omstilling

frantz.no

Tiltrekkes du av dette? Ta gjerne kontakt med kommunens rådgiver Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS, tlf. 930 30 194, eller
ordfører Hedda Foss Five, tlf. 913 71 131. Søknadsfrist 18. juni 2014. For fullstendig utlysning og mer informasjon se
www.skien.kommune.no eller www.upk.no

