Gjemnes kommune
- Trygt å leve, godt å bo
Gjemnes kommune med 2650 innbyggere og 220 ansatte ligger på Nordmøre, i grenselandet mellom kyst og innland. E-39 går gjennom kommunen
og gjør at Gjemnes er sentralt plassert midt i nordfylket mellom byene Kristiansund og Molde, som du når på under halvtimen. Vår flotte og varierte
natur med fjord, fjell, skog, vatn og kulturlandskap innbyr til en rekke ulike fritidsaktiviteter, sommer som vinter. Jord- og skogbruk har fra naturens side
hatt gode vilkår i Gjemnes, og fremdeles står disse næringene for et viktig grunnlag for sysselsetting og bosetting. Næringslivet er variert med et
spekter av virksomheter innen produksjon, håndtverk, handel- og finansnæring, fordelt på små og mellomstore bedrifter. Kommunen har et godt
tjenestetilbud til innbyggerne, med gode og trygge oppvekst-, bo- og levekår. Innbyggerne i Gjemnes skal oppleve rask respons og høy kvalitet og
service, og gode og brukertilpassede tjenester.

Rådmann

Vi ønsker en tydelig og resultatorientert leder som kan samle og skape oppslutning i gjennomføring av omstilling, og som har
god kompetanse innen organisasjon og ledelse, planlegging, økonomistyring og kommunal forvaltning.

Dette er en stor mulighet til å påvirke en livskraftig samfunnsutvikling! Med din bakgrunn, erfaring og de resultater du kan vise til,
vet du hva som kreves og hva det gir. Ta gjerne kontakt med kommunens rådgiver, Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS,
tlf. 930 30 194 eller ordfører Odd Steinar Bjerkeset, tlf. 71 29 11 01 eller mobil 915 32 772.
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• Kunde- og samfunnsnytte
• Resultatforbedring
• Omstilling

frantz.no

Vi tilbyr store utviklingsmuligheter for den som ønsker å være en sentral aktør i videreutvikling av lokalsamfunn, næringsliv,
kommunens organisasjon og tjenestetilbudet til befolkningen. Her er det nok av muligheter å gripe fatt i for den som tiltrekkes av
utfordringer og tenker nytt:
• Stram økonomistyring med balanse mellom investeringer og drift og tilpassing av tjenestenivå til økonomiske rammer for å
oppnå driftsbalanse og et nødvendig handlingsrom
• Videreutvikle strategisk ledelse og rådmannens lederteam med hensiktsmessige strukturer, tydelige roller, god rapportering og
styringsdialog
• Langsiktig rekruttering og kompetansefornyelse for å bygge en organisasjon for framtida basert på helhet, service og kvalitet
• Strategier og tiltak for nærings- og samfunnsutvikling som øker kommunens attraktivitet, gir nye arbeidsplasser og konsoliderer
befolkningsutviklingen
• Videreføre interkommunalt samarbeid for bedre kompetanseutnyttelse og mer brukerrettede og kostnadseffektive tjenester

