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Søknadsfrist:

Sandnes kommune

11.06.2017

Sandnes i sentrum for fremtiden!
Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 7. største by med nærmere
76 000 innbyggere og er i stadig vekst. Regionen har et variert næringsliv, godt utbygd
kommunikasjonsnett og mangfold i kultur- og fritidstilbud. Vi tilbyr våre ansatte
utfordrende arbeidsplasser hvor verdiene romslig, modig og sunn står i fokus. I Sandnes
kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt
funksjonsevne, religion eller seksuell legning. For enkelte stillinger kan vi hjelpe med å
skaffe barnehageplass.

Nøkkelinformasjon:
Annonsør:
Sandnes kommune
Ref. nr.: 3447796805
Stillingsbrøk: 100%
Engasjement
Startdato: 01.08.2017
Antall stillinger: 1

Les mer om Sandnes kommune

Kontaktinfo:
Ønsker du å lede arbeidet med å forme nye Sandnes kommune?
Vi søker en utviklings- og resultatorientert prosjektleder som sammen med kommunenes folkevalgte,
tillitsvalgte og ansatte ønsker å bidra til bygge en fremtidsrettet ny kommune.

Stanley Wirak
Ordfører/leder for
fellesnemnd
51 33 55 87

Nye Sandnes kommune har satt seg som mål å være ledende innen havbruksnæring, turisme og energi, ha et
levende lokaldemokrati og gode bo- og oppvekstmiljø. Prosjektlederen skal lede det administrative arbeidet og
utføre oppgaver for fellesnemnda i prosessen med å etablere den nye kommunen. Prosjektleder rapporterer til
leder av fellesnemnda.

Bodil Sivertsen
Rådmann Sandnes
kommune
51 33 56 01

Prosjektleder vil fungere i stillingen fra august 2017 og frem til Forsand og Sandnes kommune har blitt én
kommune 01.01.2020.

Søren Jensen
Rådmann Forsand
kommune
51 70 01 20

Arbeidsoppgaver
Koordinere og lede den administrative utrednings- og etableringsprosessen
Følge opp nødvendige delprosjekter og temagrupper
Bistå til å bygge og videreutvikle en felles kultur i den nye kommunen
Sikre løpende forankring og medvirkning politisk, administrativt og hos tillitsvalgte
Videreføre og sikre framdrift i det påbegynte prosjektarbeidet
Saksforberede og rapportere til fellesnemnda og partssammensatt utvalg
Fungere som sekretariat for fellesnemnda og tilhørende delprosjekter og temagrupper
Dialog med rådmennene i de eksisterende kommunene Sandnes og Forsand
Ansvar for kommunikasjon og medvirkning fra innbyggerne i den nye kommunen

Kvalifikasjoner
Ledererfaring fra offentlig og/eller privat sektor
Solid og dokumenterbar gjennomføringsevne og prosjektledererfaring
Erfaring fra politisk styrte organisasjoner
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Gode evner til å samarbeide med politikere, tillitsvalgte og ansatte
Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå

Søkekriterier:
Sted
Annet (beskriv)
Bransje
Fylke / kommune
Fagfelt
Administrasjon
Rolle
Leder

Arbeidssted:
Jærveien 33, 4319 Sandnes

Personlige egenskaper
Løsningsorientert og proaktiv
Evne til selvstendig arbeid
Nettverksbygger med gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr
Spennende og varierte arbeidsoppgaver med stor frihet til å forme egen rolle
Godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale
Stillingen lyses ut med forbehold om Stortingets godkjenning av kommunesammenslåingen i juni 2017.
Nærmere opplysninger fås ved fellesnemnda leder, ordfører Stanley Wirak (51335587), rådmann i Sandnes
kommune Bodil Sivertsen (51335601) eller rådmann i Forsand kommune Søren Jensen (51700120).
Offentlighet: 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 (offentlighetslovens § 25).

Vis arbeidssted i større
kart

