Kommunene Vikna og Nærøy
Prosjektleder digitalisering i 100 % stilling

Om kommunen
Kommunene Vikna og Nærøy er vedtatt sammenslått med virkning fra 01.01.2020 til
Nærøysund kommune. Nærøysund kommune ligger på Namdalskysten i Trøndelag fylke, og har ca.
9.600 innbyggere, hvorav ca. 4.300 bor i og omkring kystbyen Rørvik. Rørvik og Kolvereid som er
kommunesentre i dagens kommuner har et velutviklet privat og offentlig servicetilbud. To videregående
skoler er lokalisert i kommunen, Ytre Namdal videregående skole som ligger i Rørvik og Val
videregående skole i Nærøy. Vekstkommunen Nærøysund har et aktivt næringsliv i utvikling.
Kommunen har gode kommunikasjoner bl.a daglige flyforbindelser og hurtigruteanløp.
Om prosjektet
I forbindelse med «byggingen og utviklingen» av den nye kommunen vil det
være fokus på digital tjenesteutvikling.
Stillingen vil være plassert i Vikna kommune fram til 01.01.2020.
Prosjektleder skal planlegge å lede digitale utviklingsprosjekter og prosesser i
kommunen etter rådmannens bestemmelse. IT ansvarlig i Vikna kommune vil
følge opp det daglige arbeidet i stillingen. Vi ser etter deg som har flere års
erfaring som prosjektleder i komplekse prosjekter, gjerne innenfor IT.
Prosjektperiode
Fram til 01.01.2020 med mulighet for forlengelse
Tiltredelse så snart som mulig
Vi kan tilby:
 En interessant og spennende jobb der man får mulighet til å delta i etableringen av
en ny kommune i stor utvikling
 Et godt arbeidsmiljø med mange muligheter for personlig og faglig utvikling
 Spennende og utviklende prosjekter der du jobber tett sammen med de ulike virksomhetene i
kommunene
 God pensjonsordning
 Lønn etter avtale
Arbeidsoppgaver
 Ansvar for planlegging og gjennomføring av definerte prosjekt og
anskaffelser.
 Være en pådriver for å få gjennomført prosjektene iht. plan
 Sørge for at prosjektene og prosessene blir tilstrekkelig dokumentert.
 Bistå med tilrettelegging av nye arbeidsmåter knyttet til ansatte og brukerdialog
 Kompetanseheving, opplæring.
 Rapportere og informere ledelse om planer og fremdrift av prosjekter.
.

Ønskede kvalifikasjoner
 Relevant høyskole-/ universitetsutdanning






Utdanning/erfaring innen prosjektledelse.
Gjerne erfaring fra kommunal sektor
God organisasjonsforståelse
Erfaring med offentlige anskaffelser
Erfaring med innovasjonsarbeid

Personlige egenskaper
 Har god samarbeids -, igangsettings- og
gjennomføringsevne.


Arbeider systematisk.



Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, med god
evne til å formidle og skape entusiasme.
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.



Spørsmål om stillingen/Kontaktpersoner



IT ansvarlig i Vikna kommune Jørgen Sagvik tlf 900 78 106 e-post:
jorgen.sagvik@vikna.kommune.no
Rådmann i Vikna kommune Roy Harald Ottesen tlf 958 00 299 e-post:
roy-harald.ottesen@vikna.kommune.no

Søknaden sendes Vikna Kommune v/Rådmannen, postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik eller per e-post til
vikna@vikna.kommune.no
Søknadsfrist 07.05.2018

