Ås kommune
- miljø, mangfold, muligheter
Ås kommune ligger sentralt i Follo, 3 mil sør for Oslo. Kommune har ca 16 500 innbyggere og er i sterk vekst. Universitetet for miljø- og biovitenskap
er en viktig del av kommunen og setter preg på lokalmiljøet. Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet med nærmere 900 arbeidsplasser og
800 studenter skal i løpet av 2018 etableres i kommunen. Kommunen har gode bo- og oppvekstmiljøer, gode skoletilbud og mange kultur- og fritidstilbud.
I Ås ligger forholdene til rette for en fysisk aktiv hverdag, sommer som vinter, med mange muligheter til å bruke skog og mark. Kommunen har et brutto
driftsbudsjett på ca 800 millioner, og har ca. 1200 ansatte.

Rådmann

Vi ønsker en tydelig, strategisk og utviklingsorientert leder med evne til kommunikasjon, samhandling og gjennomføring, og med
god kompetanse innen organisasjon og ledelse, planlegging, økonomistyring og kommunal forvaltning.
Vi tilbyr en flott kommune med et stort framtidspotensial og spennende ledelsesutfordringer for den som ønsker å være en
sentral aktør i utvikling av lokalsamfunn, næringsliv, kommunens organisasjon og tjenestetilbudet til befolkningen. Oppdraget til
vår nye rådmann vil være:
• Videreutvikle Ås sentrum som et handels- og kultursenter i Follo med et mangfoldig og inkluderende miljø og et allsidig
næringsliv med kompetanse- og miljøbasert virksomhet
• Aktiv tilrettelegger som vertskommune for Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet ved etablering i Ås slik at et
utviklingspotensial realiseres og synergier skapes.
• God økonomistyring og nødvendig effektivisering og driftstilpassing for å sikre rom for langsiktige utviklingsprosjekter og
videreutvikling av prioriterte tjenesteområder
• Videreutvikle en god dialog og godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse slik at det gir de folkevalgte et godt
styringsgrunnlag
• Evaluere og videreutvikle den administrative organisasjons- og ledelsesstrukturen med fokus på strategisk resultatledelse,
innovasjon, langsiktig planlegging og utvikling, helhetlige løsninger og kompetansedeling.
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• Kunde- og samfunnsnytte
• Resultatforbedring
• Omstilling

frantz.no

Tiltrekkes du av dette? Med din bakgrunn, erfaring og de resultater du kan vise til, vet du hva som kreves. Ta gjerne kontakt med
kommunens rådgiver, Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS, tlf. 930 30 194 eller ordfører Johan Alnes, tlf. 909 19 330/64 96 20 01.

