Besluttet struktur og stillingsbeskrivelser

Bakgrunn
Nye Ørland kommune er en sammenslåing av dagens Bjugn kommune og Ørland kommune. Ny
Ørland skal være operativ fra 1.1.2020 og får ca. 10 200 innbyggere og vel 900 ansatte. Nye Ørland
blir en attraktiv kommune med betydelig aktivitet innen sektorer som forsvar, havbruk og vindkraft.
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Besluttet struktur for toppledelse

Personlige egenskaps og kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye
Ørland
Tillit og undring
Vi ønsker oss ledere som bygger tillit og som søker svar snarere enn å sitte på dem.

Tillit
Det må være samsvar mellom det vi ledere sier og det vi gjør. Vi må arbeide åpent og i ordinære
beslutningslinjer, vi må vise faglighet og kompetanse, evne til å være konsistent i vår opptreden
(mene det samme i ulike rom) og vise lojalitet mot felles beslutninger fattet etter gode prosesser.
En rekke studier viser en klar sammenheng mellom tillit til ledelsen og organisasjonens ytelser. Mer
tillit gir bedre resultater (Kaufmann og Kaufmann).

Integritet og moral
Vi ønsker oss ledere med integritet og god moral. Integritet og god moral er de egenskapene
medarbeidere systematisk rangerer høyest blant lederegenskaper/ f.eks over beslutningsevne,
kreativitet etc. (Kaufmann og Kaufmann). Sammenheng mellom liv og lære er viktig. Vi ønsker
autentiske ledere som er den de gir seg ut for å være

Undring
Vi ønsker oss ledere som er opptatt av kunnskap og av å hele tiden søke å bli bedre. Ledere må både
evne å undres om vi gjør de riktige tingene, men også om hvordan vi kan gjøre de riktige tingene
bedre. Dette krever at vi har ledere som involverer medarbeidere og brukere, og evner å lytte til det
de sier.
Det må skapes et rom for å prøve og feile og lære.
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Kultur og struktur
Vi ønsker oss ledere som forstår verdien av å bygge en felles kultur innenfor sitt ansvarsområde/fag,
i ledergruppen og med innbyggere. Vi må skape felleskap som folk ønsker å være en del av og som
fremmer arbeidslyst.
Vi ønsker oss ledere som lager gode strukturer, rutiner og regler. Vi ønsker også ledere som forstår
når strukturene må brytes, har evne til å jobbe tverrfaglig og redusere kontroll i prosesser der man
ønsker innovasjon og nyskaping.
Våre ledere må evne å være visjonære og strategisk i arbeidet og samtidig ha stor arbeidskapasitet i
den operative jobben.

Kollektiv orientering
Vi ønsker oss ledere som er kollektivt orienterte i sin yrkesutøvelse. Det betyr at man erkjenner at
kommunens helhetlige styring alltid er viktigst, selv om man skal være sitt eget fagområdes fremste
forsvarer.
Ledere i nye Ørland bidrar til gode relasjoner og til å etablere en gruppepsykologisk trygghet og en
hensiktsmessig gruppekulturer.

Lederadferd
Vi ønsker oss resultatorienterte ledere som tydelig kommuniserer forventninger gjennom et positivt
og inspirerende språk. Ledere som takler press og klarer å være tilgjengelig fysisk og psykisk og
sørger for at medarbeiderne føler seg sett. Ledere som i møte med andre mennesker er
imøtekommende og raus, unner andre suksess og gir anerkjennelse.

Ikke alle kan være alt
Ikke alle kan være alt alltid, og forventningen som er formulert over er idealer. Ledere er selvsagt
mennesker med alle sine feil og mangler. Vi ønsker oss levd liv, erfaring og at man har lært av
tidligere praksis. Det er imidlertid en forventning om et gjennomtenkt forhold til de verdier og
idealer som jeg har skrevet om over og at avstanden mellom egen praksis og disse idealene er minst
mulig. Som leder bør vi utvise en særlig aktsomhet for hvordan man selv virker på andre. Der vi har
noe å gå på må vi vise en vilje til læring og endring.
Vi ønsker meg glimt i øyet, humor og omsorg for kolleger.

Personlige egenskaps og kvalifikasjons-idealer som ønskes av medarbeidere
Tillit og undring
Vi ønsker medarbeidere som bygger tillit og som søker svar snarere enn å sitte på dem.

Tillit
Det må være samsvar mellom det vi sier og det vi gjør. Vi må arbeide åpent og i ordinære
beslutningslinjer, vi må vise faglighet og kompetanse, evne til å være konsistent i vår opptreden
(mene det samme i ulike rom) og vise lojalitet mot felles beslutninger fattet etter gode prosesser.
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Integritet og moral
Vi ønsker oss medarbeidere med integritet og god moral. Sammenheng mellom liv og lære er viktig.
Vi ønsker autentiske medarbeidere som er den de gir seg ut for å være. Vi ønsker oss tæl og
arbeidsinnsats.

Undring
Vi ønsker oss medarbeidere som er opptatt av kunnskap og av å hele tiden søke å bli bedre.
Medarbeidere må både evne å undres om vi gjør de riktige tingene, men også om hvordan vi kan
gjøre de riktige tingene bedre. Vi må alle bidra til å skape et rom for å prøve og feile og lære.

Kultur og struktur
Vi ønsker medarbeidere som skaper felleskap som folk ønsker å være en del av og som fremmer
arbeidslyst. Vi ønsker medarbeidere som bidrar til gode relasjoner og til å etablere
gruppepsykologisk trygghet og en hensiktsmessige gruppekulturer.
Ikke alle kan være alt alltid, og forventningene som er formulert over er idealer.
Vi ønsker oss glimt i øyet, humor og omsorg for kolleger.
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Stillingsbeskrivelser helse og familie
Organisasjonskart helse og familie

Organisasjonskartet for helse og familie viser at vi har mange fagområder med spisskompetanse.
Vi skal planlegge og drifte tjenester til våre innbyggere i alle aldersgrupper og med ulike
hjelpebehov. Det er viktig å styrke de enkelte fagmiljøene, som vi gjør i Familiens hus, - men
samtidig må vi også sikre god samhandling mellom alle enhetene. Dette er vi avhengig av for å
kunne gi forsvarlig helsehjelp og for å utvikle bærekraftige tjenester for fremtiden.

Enhetsleder for sykehjem og heldøgns omsorg
Arbeidsoppgaver
Enhetsleder for sykehjem og heldøgns omsorg får et stort og omfattende ansvarsområde med
mange pasienter, brukere og ansatte både på Brekstad og i Botngård. Det skal etableres en
ensartet praksis for de samme tjenestene i den nye kommunen, slik at innbyggerne opplever lik
kvalitet i tjenestene uavhengig av hvor man mottar helsehjelpen. I tillegg til å ivareta fysisk
omsorg og medisinsk behandling skal vi også ivareta individuelle, psykososiale behov. Drift av
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sykehjem omfatter korttids- og langtidsavdeling, samt skjermet avdeling spesielt tilpasset
mennesker med nedsatt hukommelse.
Institusjonskjøkken, vaskeri og renhold inngår også i enheten.
Det forventes stor omstillingsevne, faglig dyktighet og gode samarbeidsevner. Nærledelse og tett
oppfølging av ledere og ansatte i enheten er en forutsetning for å samles om felles strategier og
felles mål for virksomheten.
Enhetsleder er 100% administrativ stilling, inngår i kommunalsjefens ledergruppe og blir direkte
underordnet kommunalsjef for helse og familie.
Det tillegges totalansvar for drift herunder:
 Budsjett- og økonomiansvar
 Personalansvar
 Fagansvar
Kvalifikasjoner
 Helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå, gjerne på masternivå.
 Lederutdanning på bachelor- eller masternivå.
 God datakompetanse
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 Språk: norsk og engelsk.
Ønskelig:
o Relevant ledererfaring
o Økonomisk utdanning
o Videreutdanning i geriatri, demensomsorg, lindrende behandling, rehabilitering,
velferdsteknologi
o Videreutdanning i helserett, arbeidsrett og HMS
o Kjennskap til GAT, Agresso, ephorte, Profil og Helseplattformen
o Kan dokumentere gode resultater faglig og økonomisk
Personlige egenskaper/kvalifikasjoner
 Forståelse for rammebetingelser er en forutsetning. Enhetsleder må være nysgjerrig,
kreativ og ha mot til å prøve ut nye løsninger for en bærekraftig tjeneste for fremtiden.
 Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger.
 Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter for å påvirke utforming av tjenesten
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
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Enhetsleder for hjemmebasert omsorg
Arbeidsoppgaver
Enhetsleder for hjemmebasert omsorg får et stort og omfattende ansvarsområde med mange
brukere og ansatte over et stort geografisk område. Det skal etableres en ensartet praksis for de
samme tjenestene i den nye kommunen, slik at innbyggerne opplever lik kvalitet i tjenestene
uavhengig av hvor man mottar helsehjelpen. Hjemmebasert omsorg må ha
hverdagsrehabilitering, aktiv omsorg og mestring i fokus. Dette fordrer samarbeid med andre
enheter.
Hjemmehjelper inngår også i enheten.
Det forventes stor omstillingsevne, faglig dyktighet og gode samarbeidsevner. Nærledelse og tett
oppfølging av ledere og ansatte i enheten er en forutsetning for å samles om felles strategier og
felles mål for virksomheten.
Enhetsleder er 100% administrativ stilling, inngår i kommunalsjefens ledergruppe og blir direkte
underordnet kommunalsjef for helse og familie.
Det tillegges totalansvar for drift herunder:
 Budsjett- og økonomiansvar
 Personalansvar
 Fagansvar
Kvalifikasjoner
 Helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå, gjerne på masternivå.
 Lederutdanning på bachelor- eller masternivå.
 God datakompetanse
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 Språk: norsk og engelsk.
Ønskelig:
o Relevant ledererfaring
o Økonomisk utdanning
o Videreutdanning i geriatri, demensomsorg, lindrende behandling,
rehabilitering/hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
o Videreutdanning innen helserett, arbeidsrett og HMS
o Kjennskap til GAT, Agresso, ephorte, Profil, Helseplattformen
o Kan dokumentere gode resultater faglig og økonomisk
Personlige egenskaper/kvalifikasjoner
 Forståelse for rammebetingelser er en forutsetning. Enhetsleder må være nysgjerrig,
kreativ og ha mot til å prøve ut nye løsninger for en bærekraftig tjeneste for fremtiden.
 Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr
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Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger.
Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter for å påvirke utforming av tjenesten
Utvikling og faglig påfyll
Lønn etter avtale

Enhetsleder for oppfølgingstjenesten
Arbeidsoppgaver
Enhetsleder for oppfølgingstjenesten får ansvar for brukere både på Brekstad og Botngård. Det
skal etableres en ensartet praksis for de samme tjenestene i den nye kommunen, slik at
innbyggerne opplever lik kvalitet i tjenestene uavhengig av hvor man mottar helsehjelpen.
Mennesker med nedsatt funksjonsevne er en sårbar gruppe og omfatter både barn og voksne med
ulike utfordringer. Personlig assistanse, miljøarbeid og dagaktivitet må tilpasses individuelle
behov og skal være tilrettelagt i hht. Helselovgivningen.
Utvikling av dagaktivitetstilbudet vil være en viktig oppgave.
Det forventes stor omstillingsevne, faglig dyktighet og gode samarbeidsevner. Nærledelse og tett
oppfølging av ledere og ansatte i enheten er en forutsetning for å samles om felles strategier og
felles mål for virksomheten.
Enhetsleder er 100% administrativ stilling, inngår i kommunalsjefens ledergruppe og blir direkte
underordnet kommunalsjef for helse og familie.
Det tillegges totalansvar for drift herunder:
 Budsjett- og økonomiansvar
 Personalansvar
 Fagansvar
Kvalifikasjoner
 Helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå, gjerne på masternivå.
 Lederutdanning på bachelor- eller masternivå.
 God datakompetanse
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 Språk: norsk og engelsk.
Ønskelig:
o Relevant ledererfaring
o Økonomisk utdanning
o Videreutdanning i sosialt arbeid, miljøarbeid, psykisk helse, rehabilitering og
velferdsteknologi
o Videreutdanning innen helserett, arbeidsrett og HMS
o Kjennskap til GAT, Agresso, ephorte, Profil, Helseplattformen
o Kan dokumentere gode resultater faglig og økonomisk
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Personlige egenskaper/kvalifikasjoner
 Forståelse for rammebetingelser er en forutsetning. Enhetsleder må være nysgjerrig,
kreativ og ha mot til å prøve ut nye løsninger for en bærekraftig tjeneste for fremtiden.
 Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger.
 Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter for å påvirke utforming av tjenesten
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale

Enhetsleder for familiehelse
Arbeidsoppgaver
Enhetsleder for familiehelse får ansvar for en stor og viktig enhet i nye Ørland kommune. Her
samles mye spesialkompetanse.
Det skal etableres en ensartet praksis for de samme tjenestene i den nye kommunen, slik at
innbyggerne opplever lik kvalitet i tjenestene uavhengig av hvor man mottar helsehjelpen. Det
forventes stor omstillingsevne, faglig dyktighet og gode samarbeidsevner. Helseberedskap,
kommuneoverlege, fastleger og legekontor er lagt til denne enheten i tillegg til Familiens hus.
Følgende oppgaver og tjenester er lagt til Familiens hus:









Helsestasjon
Skolehelsetjeneste
Svangerskapsomsorg
Fysio-ergoterapi
Psykisk helse og rus
Støttekontakter
Familieveiledning
Veteranplanarbeid

Dagens Bjugn og Ørland har valgt å løse oppgaver innen skolehelsetjenesten og psykisk helse- og
rusarbeid ulikt. En overordnet oppgave for enhetsleder blir å samle fagområdene og gjennom
gode prosesser bidra til at vi får en enhet med felles mål, hvor alle arbeider for å utvikle tjenesten
til det beste for brukerne.
Nærledelse og tett oppfølging av ledere og ansatte i enheten er en forutsetning for å samles om
felles strategier og felles mål for virksomheten.
Enhetsleder er 100% administrativ stilling, inngår i kommunalsjefens ledergruppe og blir direkte
underordnet kommunalsjef for helse og familie.
Det tillegges totalansvar for drift herunder:
 Budsjett- og økonomiansvar
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Personalansvar
Fagansvar

Kvalifikasjoner
 Helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå, gjerne på masternivå.
 Lederutdanning på bachelor- eller masternivå.
 God datakompetanse
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 Språk: norsk og engelsk.
Ønskelig:
o Relevant ledererfaring
o Økonomisk utdanning
o Videreutdanning i familiehelse, psykisk helse og rus, helseberedskap og
velferdsteknologi
o Videreutdanning innen helserett, arbeidsrett og HMS
o Kjennskap til GAT, Agresso, ephorte, Profil, Helseplattformen
o Kjennskap til regelverk rundt driftshjemler for leger og fysioterapeuter.
o Kan dokumentere gode resultater faglig og økonomisk
Personlige egenskaper/kvalifikasjoner
 Forståelse for rammebetingelser er en forutsetning. Enhetsleder må være nysgjerrig,
kreativ og ha mot til å prøve ut nye løsninger for en bærekraftig tjeneste for fremtiden.
 Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger.
 Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter for å påvirke utforming av tjenesten
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale

Enhetsleder for forvaltning og administrasjon
Arbeidsoppgaver
Enhetsleder for forvaltning og administrasjon får ansvar for forvaltnings- og administrative
oppgaver i nye Ørland kommune. Det skal etableres en ensartet praksis for de samme tjenestene i
den nye kommunen, slik at innbyggerne opplever lik kvalitet i tjenestene uavhengig av hvor man
mottar helsehjelpen. Harmonisering av tjenester blir en svært viktig oppgave. Enhetsleder får
ansvar for å sikre gode kartleggingsprosesser og korrekt saksbehandling. Enhetsleder skal lede
beslutningsteamene. Ansvar for turnus, fagutvikling, prosjektplanlegging og internkontroll er lagt
til denne enheten. Helseplattformen og velferdsteknologi forventes å få stor innvirkning på
planlegging og forvaltning av tjenester og ressursstyring i fremtidens Ørland. Kompetanse innen
disse områdene må bygges og ledes fra denne enheten.
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Enhetsleder får også ansvar for omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse.
Det forventes stor omstillingsevne, faglig dyktighet og gode samarbeidsevner. Nærledelse og tett
oppfølging av ledere og ansatte i enheten er en forutsetning for å samles om felles strategier og
felles mål for virksomheten.
Enhetsleder er 100% administrativ stilling, inngår i kommunalsjefens ledergruppe og blir direkte
underordnet kommunalsjef for helse og familie.
Det tillegges totalansvar for drift herunder:
 Budsjett- og økonomiansvar
 Personalansvar
 Fagansvar
Kvalifikasjoner
 Relevant utdanning på universitet/høyskolenivå, gjerne på masternivå.
 Lederutdanning på bachelor- eller masternivå.
 God datakompetanse
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 Språk: norsk og engelsk.
Ønskelig:
o Relevant ledererfaring
o Økonomisk utdanning
o Videreutdanning i kommunal forvaltning og saksbehandling
o Videreutdanning innen helserett, arbeidsrett og HMS
o Kjennskap til GAT, Agresso, ephorte, Profil, Helseplattformen
o Kan dokumentere gode resultater faglig og økonomisk
Personlige egenskaper/kvalifikasjoner
Enhet for forvaltning og administrasjon blir selve «navet» i organisasjonen og krever stor grad av
struktur, dialog og beslutningsevne.



Forståelse for rammebetingelser er en forutsetning. Enhetsleder må være nysgjerrig,
kreativ og ha mot til å prøve ut nye løsninger for en bærekraftig tjeneste for fremtiden.
Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.

Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger.
 Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter for å påvirke utforming av tjenesten
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
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Spørsmål om stillingene rettes til Bente Kristiansen bente.kristiansen@bjugn.kommune.no.
Tlf. 400 16 097

Stillingsbeskrivelser oppvekst og utdanning
Organisasjonskart oppvekst og utdanning

Kommunalsjef for
oppvekst og utdanning

Fagstab oppvekst

Grunnskoler

Barnehager

PPT

Kvalifisering

Enhetsleder PPT

Enhetsleder Kvalifisering

Enhetsleder Ørland
ungdomsskole

Enhetsleder
Futura

Enhetsleder Opphaug
barneskole

Enhetsleder
Borgen

Avdelingsleder/Rektor?/
voksenopplæring

Enhetsleder
Brekstad barneskole

Enhetsleder Bekkfaret

Flyktning-koordinator

Enhetsleder Botngård
ungdomsskole

Enhetsleder Lyngrabben

Enhetsleder Botngård
barneskole

Enhetsleder Solkysten

Barnevern

Enhetsleder Vallersund
oppvekstsenter
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Stillingsbeskrivelser
Fagstab
Rådgiver/seniorrådgiver skole
Arbeidsoppgaver
Skolefaglig rådgiver skal bistå med løpende saksbehandling på oppvekstsektoren generelt og
innenfor skole spesielt. Dette kan eksempelvis være saksbehandling knyttet til elevsaker og
enkeltvedtak, inntak, skolegrenser med mer der oppvekstsjef eller enhetene trenger støtte.
Skolefaglig rådgiver må kunne foreta resultatanalyse på enhet og kommunenivå og bistå med å
omsette analysene til i strategidokument og planarbeid. Videre skal rådgiver bistå i å omgjøre
strategi til operative og praktiske tiltak for enhetsnivå. Rådgiveren må bidra til å utforme
tilstandsrapporter og omsette enhetenes måloppnåelse til tiltakspakker for enhetene. Være en
sparringspartner for oppvekstsjef og enhetsledere om resultater, pedagogisk utvikling og
praktiske tiltak.
Skolefaglig rådgiver må bistå oppvekstsjef i rapporteringsarbeid på resultat og økonomi
Skolefaglig rådgiver skal bistå til pedagogiske utvikling i felleskap i enhetsledergruppen.
Skolefaglig rådgiver skal bistå med bemanningsplanlegging.
Skolefagligrådgiver får ansvar for oppfølging av private skoler
Skolefaglig rådgiver får ansvar for digital kompetanseutvikling for barn/elever og for fagsystemer
på oppvekstområdet.
Oppgavene for rådgiver vil være i endring og må også defineres nærmere i samarbeid med
påtroppende oppvekstsjef.
Kvalifikasjoner
Lærerutdanning ved høgskole eller universitet
Undervisningserfaring og eller erfaring med ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid
Kjennskap til sentrale styrende dokumenter for skolesektoren
Kjennskap til målesystemer skolesektoren og evne til å analysere resultat
Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av medarbeidere i nye Ørland.
Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende stilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og trivelige
kolleger
 Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
For ytterligere informasjon ta kontakt med Emil Raaen 91760241
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Rådgiver/seniorrådgiver barnehage.
Arbeidsoppgaver
Barnehagefaglig rådgiver skal bistå med løpende saksbehandling på oppvekstsektoren generelt og
innenfor barnehage spesielt. Dette kan eksempelvis være saksbehandling knyttet til enkeltbarn og
enkeltvedtak, inntak, vedtekter med mer der barnehage trenger ekstra bistand.
Barnehagefaglig rådgiver må kunne foreta resultatanalyse ståstedsanalyse medarbeideranal,
brukerundersøkelser på enhets -og kommunenivå og bistå med å omsette analysene til i strategi
og planarbeid. Videre bistå i å omgjøre strategi til operative og praktiske tiltak for enhetsnivå.
Rådgiveren må være en sparringspartner for enhetene om resultater, pedagogisk utvikling og
praktiske tiltak på enhetsnivå.
Utvikle et indikatorsett – ståstedsanalyse – kvalitet og utvikling –kompetanse udir –
sammenlignet med
Barnehagefaglig rådgiver må delta i rapporteringsarbeid og oppfølging på resultat og økonomi
Barnehagefaglig rådgiver skal bistå til pedagogiske utvikling i felleskap i enhetsledergruppen.
Barnehagefaglig rådgiver skal bistå med bemanningsplanlegging.
Ansvar for oppfølging av private barnehager.
Oppgavene for rådgiver vil være i endring og må også defineres nærmere i samarbeid med
påtroppende oppvekstsjef.

Kvalifikasjoner
Barnehagelærer ved høgskole eller tilsvarende fra universitet
Erfaring fra arbeid i barnehage/ gjerne i flere roller
Har drevet pedagogisk utviklingsarbeid
Kjennskap til de de styrende dokumenter barnehagesektoren styrer etter, og evne til å analysere
de i møte med lokal praksis og avlede gode tiltak til forbedringer
Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av medarbeidere i nye Ørland.

Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende stilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og trivelige
kolleger
 Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
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For ytterligere informasjon ta kontakt med Emil Raaen 91760241

Rådgiver/seniorrådgiver tverrfaglige samhandling og barnehagemyndighet
Arbeidsoppgaver
Rådgiver for tverrfaglig samarbeid har ansvar for å koordinere faglig utvikling og samarbeid på
tvers av enheter i oppvekstsektoren og mellom oppvekstsektoren og andre faginstanser som helse
og frivilligheten. Rådgiver for tverrfaglige samarbeid har ansvaret for å utforme
samarbeidsavtalen med barnevernet og ha det faglige ansvaret for kommunens forebyggende
barnevernsarbeidet.
Rådgiver for tverrfaglig samarbeid har ansvar for overganger mellom barnehage og barneskole og
for overgang mellom barneskole og ungdomsskole og til videregående.
Rådgiver har overordnet ansvar for bedre tverrfaglig innsats, forebyggende arbeid og nettverk
som ser helhet og sammenheng i læringsløpet.
Barnehagemyndigheten legges til stillingen og rådgiver må i myndighetsrollen ivareta regionalt og
fylkesregionalt samarbeid om dette.
Rådgiver for tverrfaglig samarbeid må kunne foreta analyser på enhet og kommunenivå og bistå
med å omsette analysene til strategi og planarbeid.
Koordinere støtte og bidra til forventningsavklaring mellom enhetsledere og øvrige stab og
støttefunksjoner i kommunen, herunder organisasjon og utvikling med personal og økonomi med
budsjettarbeid, rapportering og regnskap. Ansvar for ros-analyser, avvikssystemer etc for
oppvekstsektoren.

Kvalifikasjoner
Barnehagelærer ved høgskole eller tilsvarende fra universitet
Erfaring fra arbeid i barnehage/ gjerne fra ulike roller
Erfaring fra arbeid som barnehagemyndighet
Ønskelig med erfaring fra tverrfaglige samarbeid og nettverksarbeid
Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av medarbeidere i nye Ørland.

Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende stilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og trivelige
kolleger
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Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
Utvikling og faglig påfyll
Lønn etter avtale

For ytterligere informasjon ta kontakt med Emil Raaen 9176024

Rådgiver/ konsulent skole og barnehageadministrasjon
Det kan bli aktuelt å opprette en sentral funksjon for å ivareta administrative og merkantile
oppgaver og saksbehandling til støtte for enhetene.
Det vil bli en diskusjon med oppvekstsjef og enhetene om hvordan man organiserer dette på en
mest mulig hensiktsmessig måte i fortsettelsen.
Dersom man velger å løse noe av dette sentralt i en fagstab vil vi komme tilbake til en nærmere
definering av arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav.
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Enhetsleder kvalifisering.
Enhetsleder kvalifisering har det overordnede ansvaret for kommunens voksenopplæring og
kommunens flyktningetjeneste. Enhetsleder får det øverste økonomiske, personalmessige og
resultatmessige ansvaret for flyktningetjenesten og voksenopplæringen.
Leder for enheten kan rekrutteres fra flyktningetjenesten eller voksenopplæringen.
Enhetsleder får ansvaret for å skape en enhet ut av voksenopplæringen og flyktningetjenesten.
Det er ønskelig at brukernes behov må få betydning for hvordan vi definere tjenesten sammen
med sentrale lov og avtaleverk.
Det er ønskelig at enhetsleder for kvalifisering også får et ansvar for å utarbeider strategier for å
heve utdanningsnivået i befolkningen i kommunen. I dette arbeidet må man knytte til seg relevant
nettverk og fremme tiltak som operasjonaliserer strategiene
Kvalifikasjoner
Relevant høgskole eller universitetsutdanning
Det er ønskelig med erfaring fra voksenopplæring eller flyktningetjenesten
Erfaring fra ledelse og eller lederutdanning
Kunnskap til flyktningetjenesten og brukernes behov og voksenopplæringen.
Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.

Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger
 Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
For ytterligere informasjon ta kontakt med Emil Raaen 91760241

Enhetsleder skole
Arbeidsoppgaver
Enhetsleder for skole har totalansvar innenfor økonomi-, personal- og fag innenfor sin definerte
enhet.
Enhetsleder har myndighet til å tilsette personell, disponere den økonomiske rammen, samt
forvalte de ressurser som er i enheten i samsvar med det formål som enheten har.
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Som rektor og enhetsleder på skole jobber du med pedagogisk ledelse og faglig innhold,
personalledelse, administrative oppgaver, for eksempel budsjetter og rapporter, lovgivning og
elevers rettigheter og foreldresamarbeid.
Enhetsleder skole rapporterer til kommunalsjefen for oppvekst og utdanning.

Kvalifikasjoner
Lærerhøgskole eller tilsvarende universitetsutdanning
Det er ønskelig med lederutdanning/ skolelederutdanning
Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
Evner å ha god økonomistyring på enhet
Evner å bygge en lærende organisasjon med tillit og undring
Har inngående kjennskap til relevant lovverk og styrende dokumenter.
Ha innsikt i aktuelt lov og avtaleverk for ansatte
Er kjent med øvrig ressurser innen oppvekstfeltet og forstår verdien av å samarbeide med disse
Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr


Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger



Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet



Utvikling og faglig påfyll



Lønn etter avtale

For ytterligere informasjon ta kontakt med Emil Raaen 91760241

Enhetsleder barnehage
Arbeidsoppgaver
Enhetsleder har totalansvar innenfor økonomi-, personal- og fag for en definert enhet.
Enhetsleder har myndighet til å tilsette personell, disponere den økonomiske rammen, samt
forvalte de ressurser som er i enheten i samsvar med det formål som enheten har.
Viktige oppgaver for enhetsleder barnehage er pedagogisk ledelse og faglig innhold, utarbeide
strategier for å nå gitte mål i barnehagen, personalledelse, administrative oppgaver som for
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eksempel budsjetter og rapporter, foreldresamarbeid, kjenne relevant lovgivning, samarbeid med
relevante institusjoner; slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og
barnevernet.
Enhetsleder rapporterer til kommunalsjefen
Kvalifikasjoner
Barnehagelærer
Ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring.
Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
Evner å ha god økonomistyring på enhet
Evner å bygge en lærende organisasjon med tillit og undring
Har inngående kjennskap til relevant lovverk og styrende dokumenter.
Er kjent med øvrig ressurser innen oppvekstfeltet og forstår verdien av å samarbeide med disse
Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger
 Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
For ytterligere informasjon ta kontakt med Emil Raaen 91760241

Stillingsbeskrivelser næring, landbruk, folkehelse og frivillighet
Organisasjonskart næring, arbeid og kultur

19

Organiseringen skal legge til rette for næringsutvikling og samhandling
næring/arbeid/kultur/idrett/arrangement/frivillighet, for å få utnyttet potensiale for utvikling
samlet sett til det beste for nye Ørland kommunes innbyggere og for næringsvekst. I organisering
er det tatt utgangspunkt i styringsdokumenter for nye Ørland kommune, relevante kommunale og
nasjonale styringsdokumenter, innspill som er gitt i tidligere faser i sammenslåingsprosessen og
vedtak i fellesnemnda.
Assisterende rådmann/kommunalsjef for kultur, næring og arbeid vil organisere
samarbeidsarenaer for å sikre effektiv drift mellom enhetene, og med samarbeidspartnere.
Det vil også være sentralt å få til god samhandling mellom rådhusene, og fleksibilitet mellom
rådhusene når det gjelder møter, legge til rett for tverrfaglig samhandling, utnytte og benytte
kompetanse til det beste for organisasjonen, samtidig som det bygges gode og robuste fagmiljø.

Enhetsleder for næring (næringssjef)
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Nye Ørland kommune søker etter en næringssjef som vil få ansvar for kommunens næringsarbeid
og som skal lede prosesser for næringsutvikling. Næringssjef vil være sentral i etableringen av
næringslivets hus i rådhuset på Brekstad, hvor hovedintensjonen er å samle tjenester næringslivet
trenger.
Landbrukskontoret hvis det ikke blir vedtak om egen enhet i fellesnemnda 28.03.19, Ørland
lufthavn, kommunale havner og eiendomsutvikling organiseres i enheten for næring. I
næringslivets hus skal det legges til rette for samlokalisering med næringsforeninger, Fosen
innovasjon, kommunale selskaper og andre samarbeidspartnere. Næringslivets hus skal ivareta
behov til eksisterende næringsliv, og legge til rette for nye næringsetableringer og grundere.
Det skal opprettes ei styringsgruppe som får i mandat å sikre næringsutvikling gjennom konkrete
målsettinger og strategier.
Vi søker etter en næringssjef som er strategisk, samfunnsbevisst og utviklingsorientert som har
god rolleforståelse og som evner å se mulighetene innen nye Ørland kommunes næringsliv og
næringsgrunnlag.
Næringssjef blir direkte underordnet assisterende rådmann/kommunalsjef for næring, arbeid og
kultur og inngår i dennes ledergruppe.
Arbeidsoppgaver
 Rådgivning for kommunens politiske og administrative ledelse i næringsspørsmål
 Rullering og oppfølging av kommunens næringsplan/strategi
 Tilrettelegge for eksisterende næringsliv og etablerere
 Utvikle gode nettverk og delta aktivt i det kommunale og regionale næringsmiljø
 Ivareta kontakt med næringsliv, grundere, forskningsmiljøer og regionalt/nasjonalt
virkemiddelapparat
 Personal- og økonomiansvar
Kvalifikasjoner
 Solid erfaring fra næringsarbeid og erfaring med næringsetablering
 Stillingen krever i utgangspunktet universitets- eller høyskoleutdanning, gjerne på masternivå
med økonomi og/eller innovasjon i fagkretsen. Søkere med annen relevant utdanning, bakgrunn
og erfaring vil også kunne vurderes.
 Kan dokumentere gode resultater fra næringsarbeid
 Kommunisere godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger
 Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
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For ytterligere informasjon ta kontakt med Marit Knutshaug Ervik på mobil 91644108.

Enhetsleder for landbruk (landbrukssjef)
Hvis fellesnemnda 28.03.19 beslutter at landbruk skal være egen enhet.
Bjugn og Ørland kommuner har hatt felles landbrukskontor siden 2004, hvor Ørland kommune er
vertskommune. Enhet for landbruk skal lokaliseres i næringslivets hus i rådhuset på Brekstad.
Enheten vil få ansvaret for all lov- og virkemiddelforvaltning innen jord- og skogbruk.
Landbruksnæringa er viktig for nye Ørland kommune og skal samarbeide tett med landbrukets
øvrige veiledningstjeneste og spille en aktiv rolle i utviklinga av landbruket.
Landbrukssjef blir direkte underordnet assisterende rådmann/kommunalsjef for næring, arbeid
og kultur og inngår i dennes ledergruppe.
Arbeidsoppgaver:
 Næringsutviklingsarbeid innenfor landbruket og tilknyttede næringer
 Oppfølging av landbruksplan
 Informasjons- og nettverksbygging
 Forvaltning og rådgiving
 Personal- og økonomiansvar
Kvalifikasjoner:
 En synlig landbrukssjef med fokus på forvaltning, næringsutvikling, et godt arbeidsmiljø og
har god evne til å samarbeide
 God til å kommunisere muntlig og skriftlig, internt og eksternt
 Ta en aktiv rolle i landbruks- og bygdeutvikling
 Høyere landbruksutdanning eller annen relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 Serviceinnstilt, gode analytiske evner
 Gode lederegenskaper
 Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr:
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger
 Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
For ytterligere informasjon ta kontakt med Marit Knutshaug Ervik på mobil 91644108.

Enhetsleder for folkehelse og frivillighet
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Nye Ørland kommune søker en strategisk, engasjert og tydelig enhetsleder for folkehelse og
frivillighet med gjennomføringskraft.
Enhetsleder vil få et overordnet strategisk lederansvar for områdene folkehelse, frivilligsentralene
og ungdomsklubbene. Folkehelsekoordinator, frivillighetssentralene og ungdomsklubbene er
organisert i samme enhet for å fokusere på universelle tilbud og møteplasser uavhengig av alder
og interesser. Enhetsleder får ansvar for å følge opp kommunens deltakelse i
folkehelseprogrammet i Trøndelag 2017-2023 hvor satsingsområde i Fosen er «iLAG Barn og
unge på fritida».
Enhetsleder vil ha en viktig rolle i den helhetlige utviklingen av kommunens integrering- og
inkluderingsarbeid. Enhetsleder får ansvar for å utarbeide en helhetlig frivillighetsmelding for nye
Ørland kommune som skal inneholde tiltak som skaper vekst og utvikling for frivillig sektor.
Innholdet skal være utviklet i dialog med bredden av lokale frivillige organisasjoner og legges
fram for politisk behandling.
Det legges til rette for å bistå med doktorgradsavhandling i perioden 2020-2024 som er relevant
for enhetens ansvarsområde.
Enhetsleder for folkehelse og frivillighet blir direkte underordnet assisterende
rådmann/kommunalsjef for næring, arbeid og kultur og inngår i dennes ledergruppe.
Arbeidsoppgaver:
 Utvikling av gode nettverk og delta aktivt på kommunale og regionale arena
 Rådgivning for kommunens politiske og administrative ledelse i spørsmål om folkehelse og
frivillighet
 Personal- og økonomiansvar
Kvalifikasjoner:
 Evne å se helheten og kunne motivere medarbeidere og frivillige
 Stillingen krever i utgangspunktet relevant universitets- eller høyskoleutdanning, gjerne på
masternivå. Samfunnsfaglig kompetanse er ønskelig.
 Kommunisere godt muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 Gode samarbeidsevner og god relasjonskompetanse, evne til å engasjere og involvere
 Kunnskap om samspillet mellom politikk og administrasjon og forstå sin rolle i dette
 Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter og med de personlige egenskaps og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelig kolleger
 Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
For ytterligere informasjon ta kontakt med Marit Knutshaug Ervik på mobil 91644108.
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Enhetsleder i NAV
NAV-leder ble tilsatt i januar 2019 på statlige vilkår og rapporterer til regiondirektør for NAV
Trøndelag og til assisterende rådmann/kommunalsjef for næring, arbeid og kultur.
Det skal inngås ny samarbeidsavtale mellom nye Ørland kommune og NAV Trøndelag
som inneholder formål, styring og ledelse, medbestemmelse, mål- og resultatkrav, og
samhandling. Formålet med samarbeidsavtalen er i fellesskap å arbeide for å få flere i arbeid og
aktivitet og færre på stønad. Videre skal tjenestene oppleves som bedre samordnet og tilpasset
brukernes behov samt at det skal utvikles en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
NAV Ørland skal arbeide etter arbeids- og velferdsforvaltningen visjon "Vi gir mennesker
muligheter".
Ørland kommune og NAV Trøndelag er likeverdige samarbeidspartnere som aktivt skal bidra til å
skape et godt arbeidsfellesskap. Sammen skal vi skape et velfungerende NAV-kontor som fremstår
som en enhet for brukerne. NAV-kontoret skal lokaliseres på Brekstad, i nærhet til næringslivets
hus.

Ørland kirkelige fellesråd
Fra 01.01.2020 blir det ett kirkekontor med felles leder/kirkeverge. Det er etablert eget prosjekt
for kirkelig fellesnemnd for nye Ørland kommune.

Kommunalt foretak (KF) - kultur, idrett og arrangement
Vedtak i Fellesnemnda 14.02.2019:
1. Det etableres et nytt kommunalt foretak (KF) i nye Ørland kommune med nytt
organisasjonsnummer, nye vedtekter og nytt styre. Navnet på det nye foretaket kan være
Campus - Ørland kultursenter KF. I dette foretaket organiseres all kultur, idrett og
arrangement i nye Ørland kommune. Fra samme tidspunkt det etableres et nytt kommunalt
foretak (KF) opphører dagens to kommunale foretak (KF), Campus Fosen KF og Ørland
Kultursenter KF.
2. All idrett- og kulturarbeid legges inn under en felles ledelse og stab. Fellesnemda viser til
Avtale om sammenslåing av kommunene Bjugn og Ørland 21.04.2016 når det gjelder felles
ledelse og stab kultur.
3. Tjenester, tilbud og drift av bibliotek, kulturhus, kulturskole og andre kulturtilbud
opprettholdes, videreføres og videreutvikles som i dagens to kommuner. Det samme gjelder
for drift og innhold i Ørland Sparebank Arena og FosenHallen samt andre kommunale
idrettsanlegg.
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4. Følgende oppgaver foreslås lagt inn i et nytt kommunalt foretak (KF) i nye Ørland kommune;
drift av kulturhus, kino, sal, scene og service, galleri, museum, idrett og idrettsaktivitet,
historie, kulturarv og natur, bibliotek, kulturskole, salg og arrangement.
5. Kultur og idrett organiseres i 2 enheter:
A. Kultur: Det vil si at all aktivitet/innhold i kultur- og idrettsadministrasjon/ledelse,
kulturskole, bibliotek, kino, sal og scene, galleri, museum, historie/kulturarv, natur.
B. Idrett: Det vil si all idrettsaktivitet og innbefatter alle kommunale idrettsanlegg i tillegg til
FosenHallen og Ørland Sparebank arena.
Hver enhet bør ha en koordinator som samarbeider og rapporterer til daglig leder KF.
6. Det kommunale foretaket(KF) skal ha ambisjoner i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt
perspektiv.
7. Det velges nytt styre for nytt KF. Det vedtas nye vedtekter med formål for det nye foretaket.
Styret består av kompetente eksterne aktører som representerer de ulike plattformene i det
kommunale foretaket, politisk valgte representanter og representant/er fra ansatte. Politisk
valgte representant/er skal være medlem av Formannskapet og/eller komite for Næring,
Arbeid og Kultur. Daglig leder KF rapporterer til styret. Assisterende rådmann/kommunalsjef
kultur, arbeid og næring deltar med møte og talerett på styremøtene for å sikre god
samhandling mellom foretaket og driftsorganisasjon for øvrig. Styret for KF skal legge frem
driftsbudsjett som inneholder mål og det skal rapporteres jevnlig til formannskapet om
status.
8. Det foreslås at det nye foretaket bør ha en salgs- og arrangementsansvarlig som også får
ansvar for å utvikle/utarbeide en arrangementsstrategi sammen med næring.
9. Ansvar for drift av bygninger og anlegg legges til kommunalsjef for samfunnsutvikling og
teknikk, det samme gjelder ansvaret for spillemiddelsøknader.
10. Det må utarbeides samarbeidsavtaler mellom enheter, og mellom enheter og foretaket der
det er formålstjenlig. Eksisterende avtaler med idrettslag og frivillige lag og foreninger
videreføres.
11. Innhold og vedtekter i det nye foretaket skal styres politisk fra kommunestyret i dialog med
rådmann, og organisering og innhold i nytt KF skal evalueres senest innen utgangen av 2021.
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Stillingsbeskrivelser organisasjon og utvikling
Organisasjonskart organisasjon og utvikling
Kommunalsjef for
organisasjon og utvikling

Personal

Dokumentforvaltningen

Kommunikasjon

Arkiv

Digitalisering og IT

Politikk og valg

Kommunikasjon og
innbyggerdialog

Enhetsleder for Personal
Enhetsleder for Personal får ansvar å lede den faglige utviklingen innen fagområdet i nye Ørland
kommune. Det skal utarbeides serviceavtaler som skal sikre lik bistand og ensartet praksis for de
samme tjenestene i den nye kommunen. Enhetens skal være organisasjonens faginstans innen
arbeidsgiverpolitikken, arbeidsrettslige spørsmål og organisasjonsutvikling.
Saksbehandling og faglig veiledning blir svært viktige oppgaver, samtidig skal en ha stort fokus på
opplæring i organisasjon. Det er også særdeles viktig at vi evner og løfte blikket for å bli
nytenkende, utviklingsorientert og fremoverlent innen fagområdet.
Enhetsleder er 100 % stilling inngår i kommunalsjefens ledergruppe og blir direkte underordnet
kommunalsjef for organisasjon og utvikling.
Arbeidsoppgaver:
 Lede det faglige arbeidet innen personalområdet
 Initiere og bidra til faglig utvikling av fagområdet
 Utarbeide serviceavtaler og avklare med enhetsledere servicenivået fra enheten
 Budsjett- og økonomi oppfølging
 Personalansvar
Kvalifikasjoner
 Utdanning på høyskolenivå som er relevant for fagområdet, gjerne masternivå.
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Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for manglende høyskolenivå
God datakompetanse
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Høy arbeidskapasitet og solid arbeidsbakgrunn
som skaper faglig trygghet både hos ledere og medarbeidere
Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge gode relasjoner
Evne til prioritering av oppgaver, struktur i arbeidet og langsiktig planlegging
Nysgjerrighet, kreativitet og mot til å prøve ut nye løsninger for utvikling av tjeneste for
fremtiden
Evne til å håndtere stress og mestre komplekse oppgaver
Det er en forventning at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps og kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Språk: norsk og engelsk.

Ønskelig:
 Relevant ledererfaring
 Økonomisk utdanning
 Videreutdanning i kommunal forvaltning og saksbehandling
Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med dyktige og trivelige
kolleger.
 Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter for å påvirke utforming av tjenesten
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
Spørsmål om stillingene rettes til Arild Risvik arild.risvik@bjugn.kommune.no
Tlf. 918 36 350

Enhetsleder for Dokumentforvaltningen
Enhetsleder for Dokumentforvaltningen får ansvar å lede den faglige utviklingen innen
fagområdet i nye Ørland kommune. Det skal utarbeides serviceavtaler som skal sikre lik bistand
og ensartet praksis for de samme tjenestene i den nye kommunen. Enhetens skal være
organisasjonens faginstans innen arkiv, politikk og valg.
Saksbehandling og faglig veiledning blir svært viktige oppgaver, samtidig skal en ha stort fokus på
opplæring i organisasjon. Det er også særdeles viktig at vi evner og løfte blikket for å bli
nytenkende, utviklingsorientert og fremoverlent innen fagområdet.
Enhetsleder er 100 % stilling inngår i kommunalsjefens ledergruppe og blir direkte underordnet
kommunalsjef for organisasjon og utvikling.
Arbeidsoppgaver:
 Inneha rollen som arkivleder
 Lede det faglige arbeidet innen fagområdet
 Initiere og bidra til faglig utvikling
 Utarbeide serviceavtaler og avklare med enhetsledere servicenivå fra enheten
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Budsjett- og økonomi oppfølging
Personalansvar

Kvalifikasjoner
 Utdanning på høyskolenivå som er relevant for fagområdet, gjerne masternivå.
 Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for manglende høyskolenivå
 God datakompetanse
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Høy arbeidskapasitet og solid arbeidsbakgrunn
som skaper faglig trygghet både hos ledere og medarbeidere
 Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge gode relasjoner
 Evne til prioritering av oppgaver, struktur i arbeidet og langsiktig planlegging
 Nysgjerrighet, kreativitet og mot til å prøve ut nye løsninger for utvikling av tjeneste for
fremtiden
 Evne til å håndtere stress og mestre komplekse oppgaver
 Det er en forventning at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps og kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
 Språk: norsk og engelsk.
Ønskelig:
 Relevant ledererfaring
 Økonomisk utdanning
 Videreutdanning i kommunal forvaltning og saksbehandling
Vi tilbyr
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med dyktige og trivelige
kolleger.
 Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter for å påvirke utforming av tjenesten
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
Spørsmål om stillingene rettes til Arild Risvik arild.risvik@bjugn.kommune.no
Tlf. 918 36 350

Enhetsleder for Kommunikasjon
Enhetsleder for Kommunikasjon får ansvar å lede den faglige utviklingen innen fagområdet i nye
Ørland kommune. Det skal utarbeides serviceavtaler som skal sikre lik bistand og ensartet praksis
for de samme tjenestene i den nye kommunen. Enheten skal være organisasjonens faginstans
innen IT, kommunikasjon og innbyggerservice.
Saksbehandling og faglig veiledning blir svært viktige oppgaver, samtidig skal en ha stort fokus på
opplæring i organisasjon. Det er også særdeles viktig at vi evner og løfte blikket for å bli
nytenkende, utviklingsorientert og fremoverlent innen fagområdet.
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Enhetsleder er 100 % stilling inngår i kommunalsjefens ledergruppe og blir direkte underordnet
kommunalsjef for organisasjon og utvikling.
Arbeidsoppgaver:
 Lede det faglige arbeidet innen fagområdet
 Initiere og bidra til faglig utvikling
 Utarbeide serviceavtaler og avklare med enhetsledere servicenivå fra enheten
 Budsjett- og økonomi oppfølging
 Personalansvar
Kvalifikasjoner:
 Utdanning på høyskolenivå som er relevant for fagområdet, gjerne masternivå.
 Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for manglende høyskolenivå
 God datakompetanse
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Høy arbeidskapasitet og solid arbeidsbakgrunn
som skaper faglig trygghet både hos ledere og medarbeidere
 Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge gode relasjoner
 Evne til prioritering av oppgaver, struktur i arbeidet og langsiktig planlegging
 Nysgjerrighet, kreativitet og mot til å prøve ut nye løsninger for utvikling av tjeneste for
fremtiden
 Evne til å håndtere stress og mestre komplekse oppgaver
 Det er en forventning at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps og kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
 Språk: norsk og engelsk.
Ønskelig:
 Relevant ledererfaring
 Økonomisk utdanning
 Videreutdanning i kommunal forvaltning og saksbehandling
Vi tilbyr:
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med dyktige og trivelige
kolleger.
 Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter for å påvirke utforming av tjenesten
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
Spørsmål om stillingene rettes til Arild Risvik arild.risvik@bjugn.kommune.no
Tlf. 918 36 350
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Stillingsbeskrivelser økonomi og finans
Organisasjonskart økonomi og finans

Controller: - er under tilsetting

Prosjektoppfølger
Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak dreie seg om driftsrettede merkantile oppgaver generelt, samt bistand til
ledere knyttet til driftsoppgaver innen fagfeltene økonomi.
Det vil også bli arbeid som berører utviklingsprosjekter som omhandler digitalisering og effektivisering på
disse feltene. Andre oppgaver må også påregnes. Utarbeidelse av rutiner.

Kvalifikasjoner:

Økonomisk/administrativ utdanning på høyskolenivå/ bachelornivå.
Det er ønskelig med erfaring fra kommuneøkonomi.
Kompetanse i bruk av relevante digitale verktøy.
Gode samarbeidsevner
Utviklingsorientert
Serviceinnstilt
Fleksibel og med evne til å jobbe selvstendig.
Du må takle høyt aktivitetsnivå og med evne til å løse oppgaver som dukker opp og forventes løst med
korte tidsfrister.
Det er en forventning at kandidaten søker å jobbe etter og med de personlige egenskaps og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av medarbeidere i nye Ørland.

Vi tilbyr:

Spennende og utfordrende stilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og trivelig kolleger
Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
Utvikling og faglig påfyll
Lønn etter avtale
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For ytterligere informasjon ta kontakt med kommunalsjef for økonomi og finans Geir Aune

Innkjøpskonsulent
Arbeidsoppgaver:
Inngå rammeavtaler
Administrere rammeavtalene
Bistå i utarbeidelse og gjennomføring av anbud
Følge opp inngåtte innkjøpsavtaler
Utvikle lokale leverandører

Kvalifikasjoner:
Vi søker en allsidig person utdanning på høyskolenivå/ bachelornivå fortrinnsvis med
økonomisk/administrativ studieretning. Det er ønskelig med erfaring fra innkjøp og kommuneøkonomi.
Søker må ha kompetanse i bruk av digitale verktøy.
Fordel med kjennskap til regelverket innenfor offentlige anskaffelser.
Gode samarbeidsevner
Utviklingsorientert
Serviceinnstilt
Fleksibel og med evne til å jobbe selvstendig.
Du må takle høyt aktivitetsnivå og med evne til å løse oppgaver som dukker opp og forventes løst med
korte tidsfrister.
Det er en forventning at kandidaten søker å jobbe etter og med de personlige egenskaps og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av medarbeidere i nye Ørland.

Vi tilbyr:

Spennende og utfordrende stilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og trivelig kolleger
Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
Utvikling og faglig påfyll
Lønn etter avtale
For ytterligere informasjon ta kontakt med kommunalsjef for økonomi og finans Geir Aune

Konsulent fakturering/eiendomsskatt/merkantilt

Konsulent fakturering / eiendomsskatt / merkantil
Arbeidsoppgaver:
Ajourføre kommunens gebyr- og eiendomsregister (pt ProAktiv)
Utfakturering kommunale gebyrer
Utfakturering eiendomsskatt
Bistand og oppfølging eiendomsskatt
Utvikle og følge opp øvrig utfakturering
Merkantile oppgaver overtatt/samlet fra øvrige enheter
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Kvalifikasjoner:
Erfaring innen feltet og god kompetanse innenfor gebyr- og eiendom spesielt og kommunal
forvaltning generelt. Kjennskap til eiendomsskatteområdet.

Gode samarbeidsevner
Utviklingsorientert
Serviceinnstilt
Fleksibel og med evne til å jobbe selvstendig.
Du må takle høyt aktivitetsnivå og med evne til å løse oppgaver som dukker opp og forventes løst med
korte tidsfrister.
Fordel med fagbrev/handelsskole
Det er en forventning at kandidaten søker å jobbe etter og med de personlige egenskaps og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av medarbeidere i nye Ørland.

Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende stilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og trivelig kolleger
Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
Utvikling og faglig påfyll
Lønn etter avtale
For ytterligere informasjon ta kontakt med kommunalsjef for økonomi og finans Geir Aune
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Stillingsbeskrivelser samfunnsutvikling og tekniske tjenester
Organisasjonskart samfunnsutvikling og tekniske tjeneste

Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Plan og forvaltning

Vannforsyning

Kommunalteknikk

Eiendom

Kommuneplan

IKS

Vannfordeling

Avløp

Byggdrift

Fosen brann og
redning IKS

Reguleringsplan

Vannproduksjon

Vei

Renhold

Fosen renovasjon IKS

Byggesak

Vakt vannforsying

Park

Utleie bygg

Kart og oppmåling

Forskrifter og gebyr
vann

Forskrifter og
gebyrer
kommunalteknikk

Byggeledelse

Vakt
kommunaltekniskk
og eiendom

Prosjektering

Arealdel
Samfunnsdel

Miljø
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Stillingsbeskrivelser
Enhetsleder for Plan og forvaltning
Nye Ørland kommune søker etter en enhetsleder som vil få ansvar for planlegging og forvaltning.
Enhetslederen vil ha hovedansvar for å forene planverk i kommunene, etablere felles
forvaltningspraksis mot innbyggere og næringsliv, lage en felles planstrategi og sette prosess og
sluttføre en felles ny kommuneplan.
Det er spesielt behov for samarbeid mot andre aktører både innenfor og utenfor
administrasjonen. Enheten har ansvar for planlegging og utvikling av kommunens fysiske
omgivelser. Det skjer gjennom overordnede strategier for utvikling, gjennom areal- og
transportplanlegging, og gjennom mer avgrensede reguleringsplaner. I tillegg skal enheten bidra
og samordne temaplaner, analyser og veiledningsmateriell.
Enhetslederen vil ha ansvar for fagområder som; kommuneplanlegging, reguleringsplaner, kart og
oppmåling, byggesak, tilsyn og miljøoppfølging.
Vi søker etter en enhetsleder som er strategisk, samfunnsbevisst og utviklingsorientert som har
god rolleforståelse og som evner å se mulighetene innen nye Ørland kommune.
Enhetslederen vil bli direkte underordnet kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske
tjenester og inngår i dennes ledergruppe.
Arbeidsoppgaver;
 Budsjett- og økonomiansvar
 Personalansvar
 Fagansvar
Kvalifikasjoner;
 Solid erfaring fra plan og forvaltningsarbeid
 Stillingen krever i utgangspunktet universitets- eller høyskoleutdanning, gjerne på. Søkere
med annen relevant utdanning, bakgrunn og erfaring vil også kunne vurderes.
 Kan dokumentere gode resultater
 Kommunisere godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps -og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr;
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger
 Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
For ytterligere informasjon ta kontakt med Thomas Engen på mobil 926 44 492.
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Enhetsleder for Vannforsyning
Nye Ørland kommune søker etter en enhetsleder for vannforsyning som vil få ansvar for
kommunens vannforsyning.
Vannforsyning er en av de viktigste infrastrukturene vi har. Enhetsleder for vannforsyning må ha
fokus både på det organisatoriske og operasjonelle arbeidet med å forsyne innbyggere, næringsliv
og samfunnet ellers med drikkevann. Enhetslederen må ha gode samarbeidsegenskaper for å sikre
at vanntilsigsområdet opprettholder sine kvaliteter og at distribusjonssystem blir ivaretatt ved
utbygging. Det vil bli viktig med samarbeid mot næring for å sikre på et tidlig tidspunkt at
muligheter og begrensninger for næringsutvikling i forbindelse med vann blir ivaretatt.
Eventuelle kommunedelplan for vann vil kunne utarbeides sammen med øvrige enheter for å
sikre bred forankring i organisasjonen.
Enhetslederen må arbeide for å sikre både system for vannfordeling og vannforsyning. For å sikre
dette må det jobbes både med strategisk med innvesteringer og i daglig drift med vaktordninger.
Enhetslederen får også ansvar for å utforme forskrifter og gebyrer innen vannforsyning.
Vi søker etter en enhetsleder som er strategisk, samfunnsbevisst og utviklingsorientert som har
god rolleforståelse og som evner å se mulighetene innen nye Ørland kommune.
Enhetslederen vil bli direkte underordnet kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske
tjenester og inngår i dennes ledergruppe.
Arbeidsoppgaver:
 Budsjett- og økonomiansvar
 Personalansvar
 Fagansvar
Kvalifikasjoner:
 Solid erfaring fra arbeid med vannforsyning
 Stillingen krever i utgangspunktet universitets- eller høyskoleutdanning, gjerne på. Søkere
med annen relevant utdanning, bakgrunn og erfaring vil også kunne vurderes.
 Kan dokumentere gode resultater
 Kommunisere godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps –og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr:
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger
 Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
For ytterligere informasjon ta kontakt med Thomas Engen på mobil 926 44 492.
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Enhetsleder for kommunalteknikk
Nye Ørland kommune søker etter en enhetsleder for kommunalteknikk som vil få ansvar for
kommunens veier, avløp og friområder
Enhetslederen vil ha ansvar for drift og vedlikehold av de kommunale parkene, byrom,
grøntområdene samt kommunale veg- og avløpsanlegg. Drift og vedlikehold av alle kommunale
veger og parkeringsplasser utføres dels av egne ansatte og dels av innleide entreprenører. Avløp
inkluderer ansvar for ledningsnett for overvann og spillvann, og renseanlegg. Enhetsleder for
kommunalteknikk får ansvar for vakttjenester mot både kommunalteknikk og eiendom.
Vi søker etter en enhetsleder som er strategisk, samfunnsbevisst og utviklingsorientert som har
god rolleforståelse og som evner å se mulighetene innen nye Ørland kommune.
Enhetslederen vil bli direkte underordnet kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske
tjenester og inngår i dennes ledergruppe.
Arbeidsoppgaver:
 Budsjett- og økonomiansvar
 Personalansvar
 Fagansvar
Kvalifikasjoner:
 Solid erfaring fra kommunalteknikk
 Stillingen krever i utgangspunktet universitets- eller høyskoleutdanning, gjerne på. Søkere
med annen relevant utdanning, bakgrunn og erfaring vil også kunne vurderes.
 Kan dokumentere gode resultater
 Kommunisere godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps –og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr:
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger
 Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
For ytterligere informasjon ta kontakt med Thomas Engen på mobil 926 44 492.
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Enhetsleder for Eiendom
Nye Ørland kommune søker etter en enhetsleder for eiendom som vil få ansvar for drift av
kommunens eiendommer og gjennomføring av større utbyggingsprosjekt.
Enhetslederen vil ha eieransvaret for kommunale bygninger som skoler, barnehager, helse- og
velferdssentre, helsehus, kultur- og administrasjonsbygg. Utleie av kommunale bygg vil ligge
under deres ansvarsområde.
Sentrale oppgave for enheten vil være byggdrift og renhold. Enhetslederen vil ha ansvar for faglig
utvikling innen renhold, og vil ha ansvar for personalansvar for alle byggdriftere samt alle
renholdere med unntak av de som organisatorisk blir plassert under helsesenter.
Enhetsleder for Eiendom får ansvaret for utvikling og gjennomføring av nye byggeprosjekter og
større rehabiliteringer- og ombygninger. Enheten skal være ansvarlig for gjennomføring av selve
byggeprosjektet, man det er også naturlig at de er representert i tidlige faser i forbindelse med
prosjektering.
Vi søker etter en enhetsleder som er strategisk, samfunnsbevisst og utviklingsorientert som har
god rolleforståelse og som evner å se mulighetene innen nye Ørland kommune.
Enhetslederen vil bli direkte underordnet kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske
tjenester og inngår i dennes ledergruppe.
Arbeidsoppgaver:
 Budsjett- og økonomiansvar
 Personalansvar
 Fagansvar
Kvalifikasjoner:
 Solid erfaring fra drift av kommunale bygg og gjennomføring av større prosjekt.
 Stillingen krever i utgangspunktet universitets- eller høyskoleutdanning, gjerne på. Søkere
med annen relevant utdanning, bakgrunn og erfaring vil også kunne vurderes.
 Kan dokumentere gode resultater
 Kommunisere godt muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 Det forventes at kandidaten søker å jobbe etter, og med, de personlige egenskaps –og
kvalifikasjonsidealer som ønskes av ledere i nye Ørland.
Vi tilbyr:
 Spennende og utfordrende lederstilling i nye Ørland kommune med mange dyktige og
trivelige kolleger
 Meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 Utvikling og faglig påfyll
 Lønn etter avtale
For ytterligere informasjon ta kontakt med Thomas Engen på mobil 926 44 492.
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