Rauma kommune ligger i Møre og Romsdal fylke og har 7400 innbyggere. Kommunen er kjent for lakseelven Rauma, Trollveggen, Trollstigen og
Raumabanen. Vi har et utmerket samarbeid med et godt, variert og velfungerende næringsliv, med mange kjente bedrifter. Rauma er en stor
reiselivskommune, og landbruket er ei viktig næring. Kommunesenteret Åndalsnes ligger der fjord møter fjell, har ca. 3000 innbyggere, og er et viktig
trafikknutepunkt for vei, jernbane og cruisetrafikk. Her er videregående skole, hotell, kulturhus m.v. Reisetiden til større regionsentra som Molde og
Ålesund er ca. 1- 1,5 time. Kommunen har et rikt og allsidig kulturliv, velordnet økonomi og et godt utbygd tjenestetilbud til innbyggerne.

Rådmann

Vi ønsker en tydelig, sterk og synlig leder med evne til gjennomføring som kan inspirere og samle organisasjonen om
felles mål og utfordringer. God kjennskap til kommunal sektor og kompetanse innen planfunksjoner/styringssystemer,
økonomistyring og utviklingsarbeid vil være en fordel
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. Oppdraget til vår nye rådmann vil
bl.a. omfatte:
• God økonomistyring og driftstilpassinger for å sikre driftsbalanse og et økonomisk handlingsrom som gir et godt
tjenestetilbud til befolkningen og muliggjør nye satsinger
• Videreutvikle styring og lederskap med tydelige mål og visjoner for kommunens framtid og fokus på gode
planprosesser, helhetlig styring og resultatdialog
• Videreutvikle kommunikasjon og samarbeid med lokalt næringsliv for å skape nye, kompetansebaserte næringer og
arbeidsplasser innen opplevelsesturisme, industri, hav- og jordbruk
• Bidra til tydelige roller og godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse som sikrer de folkevalgte et godt
beslutningsunderlag
• Videreutvikle en framtidsrettet arbeidsgiverstrategi som gir langsiktig rekruttering og kompetansebygging, godt
omdømme og økt attraktivitet
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 Lars Olav Hustad, tlf. 71 16 66 00 eller 901 77 782.
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- Verdens beste kommune for naturglade mennesker

• Kunde- og samfunnsnytte
• Resultatforbedring
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