HVALER KOMMUNE
Hvaler kommune er en av Norges flotteste kystkommuner med 4.200 innbyggere og 30.000 hyttegjester fordelt på 800 øyer, holmer og skjær. Vi har
nasjonalpark, fantastiske naturområder og en aktiv kystkultur. Hvaler kommune har som målsetning å gi alle på Hvaler gode skoler, barnehager, helsetjenester
og infrastruktur. Hvaler er en attraktiv kommune som kan tilby det meste til de fleste. En kompetent og veldrevet organisasjon med et godt omdømme ser
fram til møtet med den nye rådmannen.

Rådmann

Hvaler kommune tilbyr en av Østfolds mest attraktive topplederstillinger med store utviklingsmuligheter for den som ønsker en
sentral rolle i videreutvikling av kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv.

Kommunen søker en toppleder med høyere utdanning, bred ledererfaring og god kjennskap til kommunal virksomhet. Du er en
utviklingsorientert strateg, og fremstår som målrettet og tydelig med evne til gjennomføring. Du kan inspirere og samle organisasjonen
om felles mål og utfordringer under en krevende innovasjonsprosess. Du ser hvilke muligheter og løsninger som finnes.

Ditt oppdrag som vår nye rådmann vil være:
• Videreutvikle strategier for samfunns- og næringsutvikling
der Hvaler kommune posisjonerer seg som en aktør i
regional utvikling og samfunnsbygging
• Profesjonalisere organisasjonen gjennom gode strukturer og
systemer for organisasjon, styring, og ledelse med fokus på
kvalitet og internkontroll
• God økonomistyring som skaper positiv driftsbalanse og
synliggjør et økonomisk handlingsrom

• Videreutvikle strategisk ledelse og virksomhetsledelse med
tydelige lederroller, høy kompetanse, god styringsdialog og
tverrfaglig teamarbeid
• Bidra til tydelige roller og godt samspill mellom politikk og
administrasjon som setter de folkevalgte i stand til å ta
tydelige valg og prioriteringer
• Utvikle en framtidsrettet HR-strategi som gir langsiktig
rekruttering, kompetansebygging og utvikling med tilfredse
og produktive medarbeidere
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• Kunde- og samfunnsnytte
• Resultatforbedring
• Omstilling

frantz.no

Tiltrekkes du av dette? Ta gjerne kontakt med kommunens rådgiver Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS, tlf. 930 30 194, eller
ordfører Eivind Borge, tlf. 922 20 710.

