Stor-Elvdal
kommune
- midt i Østerdalen
Stor-Elvdal med ca. 2700 innbyggere ligger midt mellom Oslo og Trondheim og dekker et 15 mil langt skogs- og fjell belte fra store skoger i Sør til
Rondane med nasjonal turistvei i Nord. Riksveg 3 og Rørosbanen gir gode kommunikasjoner, og du når til Gardermoen på 2 timer. Et areal på
2.160.000 mål gir unike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Her finner du også et rikt kulturliv og levende bygdesamfunn. Ca. 1500 innbyggere bor
på tettstedet og kommunesenteret Koppang som har de fleste av de tilbud du trenger. Stor-Elvdal har sin rikdom i skogen som er den viktigste næringen
i kommunen, og industrien preges av foredling av trevirke. Vannkraft, vindkraft og bioenergi representerer fremtidige satsingsområder og muligheter.
Turisme basert på utleie av jakt og fiske og viltguiding og andre friluftsaktiviteter er økende. Kommunen har ca. 300 ansatte, og en flat
organisasjonsstruktur der tjenesteproduksjon foregår i 13 selvstendige virksomheter. Stor-Elvdal skal utgjøre et bærekraftig samfunn under utvikling
med levende grender og gode levekår for alle.

Rådmann
Vi ønsker en tydelig og løsningsorientert leder med evne til kommunikasjon og samhandling, som samtidig kan se nye
muligheter og tenke nytt.
Vi tilbyr ledelsesutfordringer og store utviklingsmuligheter for den som ønsker å være en sentral aktør i utvikling av
lokalsamfunn, kommunens organisasjon og tjenestetilbudet til befolkningen. Her er det nok av muligheter å gripe fatt i:

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 Sigmund Vestad, tlf. 414 08 495 eller 62 46 46 30.
Søknadsfrist 7. juni 2011. For fullstendig utlysning se www.stor-elvdal.kommune.no eller www.upk.no

www.upk.no

• Kunde- og samfunnsnytte
• Resultatforbedring
• Omstilling

frantz.no

• Videreutvikle strategisk lederskap, lederkompetanse, teambygging og organisasjonskultur med fokus på mål/resultatstyring
og god styringsdialog
• Styrke kommunens rolle som tilrettelegger i samfunnsutviklingen og være en pådriver i næringsutvikling som kan gi nye
arbeidsplasser i treindustri, handel, moderne landbruk, turisme og energi
• God økonomistyring og resultatkontroll for å sikre driftsbalanse og et økonomisk handlingsrom som gir forsvarlig
tjenestekvalitet og muligheter for nye satsinger
• Videreutvikle en aktiv og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk som legger grunnlaget for et godt omdømme og en attraktiv
arbeidsplass med god rekrutterting og kompetansefornyelse

