SEL
KOMMUNE
Sel kommune med ca. 6000 innbyggere ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver. Kommuneog regionsenteret Otta er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane. Sel kommune er vertskommune for et omfattende interkommunalt samarbeid. Vi er
en aktiv MOT-kommune og er stolte av ungdommen vår. Vi er også en handels- og industrikommune med viktige arbeidsplasser blant annet innen varehandel,
bilbransje, grafisk bransje, treforedling, næringsmiddelindustri, mekanisk industri og steinindustri. Vi har en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med
utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjoa elv. Landbruket er fortsatt en viktig næring. Sykehuset Innlandet har betydelig virksomhet i kommunen. Det planlegges
to større kraftutbyggingsprosjekter i kommunen. Realisering av flere store utbyggingsprosjekter og videreutvikling av kommunen som samfunnsutvikler og
tjenesteleverandør venter på vår nye rådmann. I Sel kommune kan alle leve et aktivt og trygt og godt liv.

Administrasjonssjef/Rådmann
Vi ønsker en tydelig leder med gode kommunikasjonsferdigheter, som samtidig er handlekraftig og beslutningsdyktig, som tenker
langsiktig og strategisk og har evne til å skape oppslutning og medvirkning i endrings- og utviklingsprosesser.
Vi tilbyr spennende og krevende oppgaver med store utviklingsmuligheter for den som ønsker å være en sentral aktør i utvikling
av lokalsamfunnet, regionen, kommunens organisasjon og tjenestetilbudet til befolkningen og næringslivet. Oppdraget til vår nye
rådmann vil bl.a. omfatte:
• Sette sammen og videreutvikle rådmannens strategiske ledergruppe med effektive strukturer og tydelige mål og visjoner for
kommunens framtid og fokus på helhetlig styring
• Besørge god økonomistyring, ressursutnyttelse og driftstilpassinger som sikrer driftsbalanse og et økonomisk handlingsrom
• Videreutvikle systemer og planprosesser som gir de folkevalgte og den administrative ledelse godt beslutningsunderlag og
sikrer en ønsket og styrt langsiktig utvikling
• Videreutvikle en framtidsrettet arbeidsgiverstrategi som gir langsiktig rekruttering og kompetansebygging, godt omdømme og
økt attraktivitet både for ansatte, arbeidssøkere, innbyggere og næringsliv
• Styrke kommunikasjon og samarbeid med lokalt næringsliv for å skape nye, kompetansebaserte næringer og arbeidsplasser
innen primærnæringer, turisme, industri, handel og tjenesteyting
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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 Dag Erik Pryhn, tlf. 61 70 07 00.

