Her er det levedyktige grendesamfunn, et variert næringsliv, spennende kulturopplevelser, et godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag
og småvann tilbyr et rikt friluftsliv, jakt og fiske i ”edelkrepsens rike”. Og innen 45 min. når du landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Her finnes alle muligheter for å leve ”det gode liv”.

Gjør en forskjell - jobb i NAV
NAV-leder Aurskog-Høland
NAV Aurskog - Høland gir befolkningen
i kommunen bistand til å komme ut i
arbeid og aktivitet. Arbeids- og
velferdsforvaltningen (NAV) består av
den statlige arbeids- og velferdsetaten og
sosialtjenesten i kommunen. Kontoret
har også ansvaret for kommunens
sosialtjenester knyttet til rus, husbankens
virkemidler, integrering og gjeldsrådgivning. Kontoret har ca 20 årsverk
og ligger på Bjørkelangen.
Vi ønsker en leder som:
• Arbeider målrettet og oppnår resultater
• Videreutvikler NAV-samarbeidet
mellom stat og kommune
• Bidrar til strategier og implementerer
overordnede mål
• Videreutvikler organisasjonen
• Skaper enhetlige tjenester og kultur
• Samarbeider godt med
helsetjenester, næringsliv, skole
og lokalsamfunn

Dine kvalifikasjoner:
• Utdanning fra høgskole eller
universitet, kan fravikes ved relevant
erfaring fra området
• Ledererfaring – gjerne fra
tjenesteytende virksomhet under
omstilling
• God forståelse for arbeids- og
velferdspolitikk
• Kunnskap om statlig og kommunal
forvaltning og avtaleverk
• Erfaring fra utadrettet virksomhet og
informasjonsarbeid
Personlige egenskaper:
• Gode kommunikasjons- og
samarbeidsevner
• Evne til å motivere og samle
medarbeidere
• Analytisk, løsningsorientert og
strukturert
• Evne til å ivareta medarbeiderne og
skape et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:
• Spennende ledelsesutfordringer og
store utviklingsmuligheter
• Lønn etter avtale
• God tjenestepensjon
NAV er opptatt av mangfold. Derfor er
det et personalpolitisk mål å oppnå en
balansert alders- og kjønnssammensetting,
og rekruttere flere personer med redusert
funksjonsevne og personer med
innvandrerbakgrunn.
Ta kontakt:
For nærmere opplysninger om
stillingen ta kontakt med fungerende
fylkesdirektør Oddvar Paulsen,
tlf. 916 81 312, eller rådmann
Siri Hovde tlf. 971 79 322.

Du kan også ta kontakt med vår rådgiver
Ivar Aslaksrud i UviklingsPartner AS,
tlf. 930 30 194, for nærmere
opplysninger eller et uformelt møte.
Kortfattet søknad og CV, merket
«NAV-leder», bes sendt som e-post til
utviklingspartner@upk.no, snarest og
senest innen 22. august 2011.
Dersom du ønsker å reservere deg fra
oppføring på offentlig søkerliste, må dette
opplyses om og begrunnes i søknaden.
Opplysninger kan bli offentliggjort selv
om du har bedt om ikke å bli oppført på
søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om
reservasjon ikke tas til følge, og kan da
velge mellom å stå fram med navn eller
trekke din søknad.

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i
samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell.

