Enebakk
kommune

- den grønne kulturkommunen
Enebakk kommune er kåret til en av landets beste servicekommuner. Kommunen ligger bynært i Akershus, fire mil øst for Oslo sentrum, og har
10 500 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og fremtidsrettet organisasjon, der det satses på nettbaserte tjenester, offentlig servicetorg og
kvalitetssikring av tjenester. Enebakk kommune har 540 årsverk og er en kommune i vekst.

Videreutvikling av kommunens strategiske toppledelse

2 Kommunalsjefer

Kommunens administrative ledelse består i dag av rådmannens lederteam og en organisasjon på 540 årsverk basert på en
organisasjonsmodell med rådmann, tre kommunalsjefer, rådmannens staber og 22 tjenesteytende enheter ledet av enhetsledere som
utgjør selve kjernen i produksjonsapparatet. To kommunalsjefstillinger er nå ledige og skal besettes i en samlet utvelgelsesprosess:

• Helse og omsorg

• Teknikk og utvikling

Våre kommunalsjefer vil ha et overordnet lederansvar for egen kommunalavdeling, representere rådmannen i politiske organer
og ha rådmannens delegerte fullmakter. Kommunalsjefene vil i stor grad delegere myndighet til enhetsledere på de ulike
tjenesteområdene. Innen den gitte strukturen vil kommunalsjefenes rolle i rådmannsteamet bygge på den enkeltes kompetanse og
erfaring. Prosessen med å gi innhold til kommunens rådmannsteam, og framtidige organisasjonsstruktur, vil du selv få være med
på. Gjennom rekrutteringsprosessen ønsker rådmannen å forsterke strategisk lederskap, helhetlig og samordnet styring,
endringsledelse, innovasjon og kompetansedeling.
Våre nye kommunalsjefer er omstillings- og utviklingsorienterte, har relevant høyere utdanning, solid faglig bakgrunn og bred
ledererfaring fra kommunal eller annen relevant virksomhet, fortrinnsvis knyttet til en av de to kommunalavdelingenes fagområder.
Det forventes at våre kommunalsjefer ser nye muligheter og er aktive pådrivere i utviklingen av kommunens organisasjon og
tjenestetilbud. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i spenningsfeltet mellom fag, politikk og administrasjon.

Søknadsfrist: 1. november 2012. For fullstendig utlysning og mer informasjon om de to stillingene se
www.enebakk.kommune.no eller www.upk.no.

www.upk.no

• Kunde- og samfunnsnytte
• Resultatforbedring
• Omstilling

frantz.no

Er dette noe for deg? Kontakt rådmann Kjersti Øiseth, telefon 920 68 201 eller kommunens rådgiver Ivar Aslaksrud fra
UtviklingsPartner AS, telefon 930 30 194.

