Best – i lag

Inderøy kommune

Inderøy er en livskraftig landbruks- og kulturkommune i sentrum av Trøndelag, med «Best – i lag» som visjon.
Kommunen består av tidligere Mosvik og Inderøy kommune som ble slått sammen til en kommune fra 1. januar 2012.
Skarnsundbrua knytter Mosvik og Inderøy sammen og er sentral i den nye profilen til Inderøy kommune. Kommunen har
et areal på 365 km2 og har ca. 6.800 innbyggere. Inderøy er en velfungerende kommune, med gode tjenestetilbud og
dyktige medarbeidere. Det er ca. 580 ansatte i kommunen fordelt på ca. 430 årsverk.

Rådmann

Som rådmann i Inderøy kommune vil du ha store påvirknings- og utviklingsmuligheter, og en sentral rolle i videreutvikling i
regionen, kommunens organisasjon, lokalsamfunnet og tjenestetilbudet til befolkning og næringsliv.

Kommunen søker en nytenkende og løsningsorientert leder og strateg med evne til gjennomføring. Du er inspirerende og har
en inkluderende lederstil som kan samle organisasjonen om felles mål og utfordringer. Du er prosessorientert og er fortrolig med
samhandling og rollefordeling mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte.

Ditt oppdrag som vår nye rådmann vil være:
• Lede og videreutvikle en framtidsrettet, kompetansebasert og
ressurssterk organisasjon i vekst og utvikling
• Videreutvikle strategisk ledelse og helhetlig styring i
kommunen
• Skape gode innovasjons- og samarbeidsprosesser omkring
realisering av nærings- og samfunnsutviklingsprosjekter, samt
interkommunalt samarbeid
• Videreutvikle en tydelig organisasjonsstruktur og klare roller
for økt tverrfaglig samarbeid
• Bidra til god dialog, godt samarbeid og tydelige roller mellom
administrativ og politisk ledelse
• Sørge for god økonomistyring og tett resultatoppfølging for å
skape positiv driftsbalanse og handlingsrom
• Tilpassing av driftsnivå og tjenestetilbud til endret demografi
og brukerbehov i kommunen
• Videreutvikle en organisasjonspolitikk med vekt på langsiktig
rekruttering og kompetansebygging

Kommunen ser etter en rådmann som:
• Er en samlende leder med gode kommunikasjonsferdigheter
• Har evne til å inspirere og motivere medarbeidere
• Har strategisk legning, god dømmekraft og
gjennomføringsevne
• Behersker dialog og samspill mellom politikk og administrasjon
• Har kompetanse innen organisasjon, økonomi, ledelse og
samfunnsutvikling
• Har solid og relevant høyere utdanning eller tilsvarende
realkompetanse i kombinasjon med bred og allsidig
ledererfaring fra offentlig og/ eller privat næringsliv

Tiltrekkes du av dette? Ta gjerne kontakt med kommunens
rådgiver Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS, tlf. 930 30 194,
eller ordfører Ida Stuberg, tlf. 988 11 596.
Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt, om
ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfrist.
Lønn, tilsettingsform og andre vilkår etter avtale. Det vil bli
utarbeidet en egen lederavtale.

Vil du vite mer – besøk kommunens hjemmesider www.inderoy.kommune.no. Her vil du finne bred informasjon om kommunens
organisasjon, det kommunale styringssystemet og tjenestetilbudet til befolkningen. Du kan også lese om prioriterte
satsingsområder for kommunen og budsjett, strategier og planer for framtidig utvikling.

frantz.no

Kortfattet søknad vedlagt CV merket «Rådmann Inderøy kommune» bes sendt som e-post til utviklingspartner@upk.no
snarest og senest innen 27. april 2015. Vitnemål og referanser tas med til intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli
utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som likevel ønsker at søknaden blir behandlet
konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli
unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake, slik at søkere kan velge mellom å trekke sine søknader eller stå fram med navn.

