Halsa kommune
- Kjenn kor du trivest!
Halsa kommune er en fastlandskommune på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke med knappe 1700 innbyggere. Naturen byr på store opplevelser,
ved sjøen, i skogen eller på fjellet. Kommunen ligger sentralt til i regionen med godt utbygde kommunikasjoner. Kyststamveien, E-39, går gjennom
hele kommunen, og avstanden til Kristiansund er vel en time. På drøyt det dobbelte når du Trondheim og Værnes. Det interne kommunikasjonsnettet
i kommunen er godt utbygd, og følger bosettingsstrukturen. Administrasjonssenteret er lokalisert på Liabøen, som har et bredt tilbud innen ulike
offentlige og private servicesentre og handelsvirksomhet. Kommunen har et variert næringsliv som bl.a. består av jordbruk, skipsfart, mekanisk industri
og havbruk. Tjenesteytende næringer og reiseliv er i vekst og kommunen har de senere åra satset på kulturbasert næringsutvikling. Halsa kommune
skal være et åpent og livskraftig samfunn basert på felles identitet, mangfold og nyskaping. Kommunen har et godt og trygt oppvekst- og skoletilbud
og tilbyr et bredt spekter av kulturaktiviteter og foreningsliv.

Rådmann
Vi ønsker en synlig, tydelig og utviklingsorientert leder med evne til kommunikasjon og samhandling, og med god kompetanse
innen organisasjon og ledelse, planlegging, økonomistyring og kommunal forvaltning.
Vi tilbyr store ledelsesutfordringer og utviklingsmuligheter for den som ønsker å være en sentral aktør i utvikling av lokalsamfunn,
næringsliv, kommunens organisasjon og tjenestetilbudet til befolkningen. Her er det nok av muligheter å gripe fatt i:
• Videreutvikle lederteamet og kommunens organisasjon basert på hensiktsmessig struktur, tydelige roller, god styringsdialog
og samhandling
• God økonomistyring og tilpassing av drift til økonomiske rammer for økt økonomisk handlingsrom
• Nærings- og samfunnsutvikling som øker kommunens attraktivitet, gir nye arbeidsplasser og konsoliderer befolkningsutviklingen
• Opprettholde og videreutvikle et tjenestetilbud som skaper tilhørighet og legger grunnlaget for et godt omdømme
• Interkommunalt samarbeid for bedre kompetanseutnyttelse og mer brukerrettede og kostnadseffektive tjenester

Søknadsfrist: 12. mars 2011. For fullstendig utlysning se www.halsa.kommune.no eller www.upk.no
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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 Ola Rognskog, tlf. 992 25 606/71 55 96 10.

