Sørum kommune er sentralt plassert i forhold til Oslo, Lillestrøm og Gardermoen. Her bor vi i landlige og harmoniske omgivelser, med gode barnehager,
moderne skoler og et aktivt organisasjons- og kulturliv. Sammen skaper det offentlige og frivillige Sørum glede og livskvalitet hver eneste dag for alle
oss som bor i kommunen vår. Kommunen har ca. 16000 innbyggere og ca. 1000 ansatte og preges av optimisme og sterk vekst i befolkningen. Sørum
kommune satser spesielt på gode og trygge oppvekst- og læringsmiljøer, og har som ambisjon å utvikle Norges beste skole. Kommunen tilbyr gode
muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Stadig flere ser verdien i å etablere seg i Sørum.

Kommunalsjef Utdanning

Vil du lede arbeidet med å utvikle Norges beste skoler og barnehager?

Sørum kommune er i sterk vekst og har en ung befolkning. Tjenesteområdet Utdanning (ni skoler, fem barnehager, kulturskole
og voksenopplæring) er opprettet for å legge økt fokus på det helhetlige læringsløpet og er et prioritert satsingsområde. Gjennom
en bred prosess med deltakelse av politikere, ansatte, foreldre og elever skal det etableres et hovedprosjekt med fokus på
helhetlig utdanningsløp som starter våren 2013. Basert på et 10 – punkts program skal det under kommunalsjefens ledelse
utarbeides en handlingsplan for hvordan Sørum-skolen skal bli landets beste. En samlet strategisk toppledelse som består av
rådmann, tre kommunalsjefer, controller og ledere av fire administrative avdelinger stiller seg aktivt bak prosjektet. Budsjettet
2013 for tjenesteområdet Utdanning økes betydelig.
For den rette person vil dette være en unik mulighet til å bidra til et løft innen helhetlig læringsløp, og bidra til et bedre samfunn
med økt livskvalitet. Du vil også ha en viktig rolle i rådmannens lederteam, og være medansvarlig for kommunens samlede
utvikling, styring, drift og koordinering.

Tiltrekkes du av dette? Med din bakgrunn, erfaring og de resultater du kan vise til, vet du hva som kreves og hvilke muligheter og
utviklingspotensial som finnes. Ta gjerne kontakt med kommunens rådgiver, Ivar Aslaksrud fra UtviklingsPartner AS, tlf. 930 30 194
eller rådmann Marius Trana tlf. 404 37 330.
Søknadsfrist: 11. februar 2013. For fullstendig utlysning se www.sorum.kommune.no eller www.upk.no
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• Kunde- og samfunnsnytte
• Resultatforbedring
• Omstilling

frantz.no

Til å påta seg dette oppdraget ønsker vi en tydelig leder som:
• Har kompetanse innen innovasjon og endringsledelse
• Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Har evne til gjennomføring
• Har relevant utdanning på universitet/høgskolenivå, gjerne Masternivå
• Kan inspirere og motivere mot ambisiøse mål
• Har bred og variert lederfaring, gjerne fra offentlig sektor
• Er strategisk og utviklingsorientert

