Halden kommune
- i vekst og utvikling

Fjord- og festningsbyen Halden fremstår med sine 29500 innbyggere og 2250 medarbeidere som et moderne og framtidsrettet bysenter, basert på
rike industritradisjoner gjennom flere hundre år. Halden er i dag en betydelig norsk industriaktør som satser på kompetansebaserte fagmiljøer og
arbeidsplasser innen FoU, IT og produksjonsbedrifter. En bærekraftig næringsutvikling preget av innovasjon og optimisme innebærer store
utviklingsmuligheter for Halden kommune. Umiddelbar nærhet til Sverige og EU gir et mangfold av nye muligheter. Kommunen tilbyr et godt
tjenestetilbud til befolkningen med gode oppvekst- og levekår, attraktive boligmiljøer og lave bokostnader. Kommunen har videre et aktivt kultur- og
organisasjonsliv med gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Stadig flere ser verdien i å etablere seg i Halden.

Rådmann

Vi ønsker en tydelig, sterk og synlig leder som kan inspirere og samle organisasjonen om felles mål og utfordringer under en
krevende omstillingsprosess. God kjennskap til kommunal sektor og kompetanse innen planfunksjoner/styringssystemer, by- og
samfunnsutvikling, økonomistyring og endringsledelse vil komme godt med.

Vi tilbyr spennende og krevende oppgaver med store utviklingsmuligheter for den som ønsker å være en sentral aktør i utvikling
av lokalsamfunn, kommunens organisasjon og tjenestetilbudet til befolkningen.

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 Thor Edquist tlf. 69 17 45 00/958 50 844.
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• Kunde- og samfunnsnytte
• Resultatforbedring
• Omstilling

frantz.no

Oppdraget til vår nye rådmann vil bl.a. omfatte:
• Omfattende økonomisk omstilling og driftstilpassing for å skape positiv driftsbalanse og et økonomisk handlingsrom som
muliggjør nye satsinger
• Videreutvikle strategisk lederskap med fokus på klare mål, gode planprosesser, helhetlig styring og forpliktende resultatdialog
• Bidra til tydelige roller og godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse som sikrer de folkevalgte et godt
beslutningsunderlag og lederne et eget handlingsrom
• Videreutvikle Halden kommune som en sentral aktør i regionalt samarbeid og utvikling
• Forsterke fokus på by- og næringsutvikling i samarbeid med næringsliv og andre profesjonelle aktører
• Videreutvikle en framtidsrettet arbeidsgiverstrategi som gir langsiktig rekruttering og kompetansebygging, godt omdømme og
økt attraktivitet

