Vikna kommune ligger på Namdalskysten i Nord Trøndelag. Kommunen har ca 4500 innbyggere, hvorav ca
3300 bor i og omkring kystbyen Rørvik. Folketallet har vært i jevn vekst de siste årene. Rørvik er et skole- og
kommunikasjonssenter i regionen. Byen har et velutviklet privat og offentlig servicetilbud.
Vikna kommune har en unik skjærgård, og byr på rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen har
mange frivillige lag og organisasjoner som driver et allsidig kulturarbeid. Godt utbygde idrettsanlegg, inkl
golfbane i umiddelbar nærhet. Kommunen har gode kommunikasjoner – bla flyplass.

Fra 01.01.2020 slås kommunene Vikna og Nærøy seg sammen til Nærøysund Kommune

Ledig 100 %-stilling som prosjektingeniør i Vikna kommune
Prosjektingeniøren vil først og fremst arbeide med prosjekter innen stedsutvikling.

På grunn av vekst i folketallet, har veksten i Rørvik sentrum har vært ekstra stor, er det stort
behov for å arbeide med prosjekter innen infrastruktur som gater, veg, vann, avløp, park,
forskjønning og andre stedsutviklingsprosjekter.
Andre arbeidsoppgaver relatert til andre kommunale prosjekter må påregnes.
Stillingen vil være tillagt arbeidsoppgaver innen:




Prosjektering, anbudsbeskrivelse og kontrahering av entreprenører.
Prosjektledelse og byggeledelse.
Andre arbeidsoppgaver/ fagområder vil bli forsøkt tilpasset etter ønske og erfaring.

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker etter sivilingeniør/ingeniør som har:






Gode fagkunnskaper innen kommunaltekniske fag
God kjennskap til relevant lovverk eventuelt god evne til å sette seg inn i dette.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Gode samarbeidsevner, samtidig som du kan arbeide selvstendig.
Det er en fordel med erfaring fra IT i saksbehandlingen.

Personer med annen bakgrunn, men med relevant praksis kan også komme i betraktning.
Erfaring med arbeid innen stedsutvikling vil bli tillagt ekstra stor vekt.

Personlige egenskaper
Vi søker en person som foruten gode lederegenskaper, har evne til å se muligheter til å gjøre
tettstedet mere attraktivt for å skape bolyst og utvikling. Vår nye prosjektingeniør må være
samfunnsorientert og ha evne til nyskaping og helhetlig tenking.
Ha gode kommunikasjonsegenskaper og kunne samarbeide i team. Være strukturert og
analytisk. Ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vi tilbyr:








Hyggelig og stabilt kollegium i et inkluderende arbeidsmiljø
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
Personlig utvikling og et godt læringsmiljø
Gode lønnsvilkår, tilsetting på kommunale vilkår
God pensjonsavtale gjennom KLP
Rekrutteringsfremmende tiltak, bl.a. hjelp til bolig og barnehage
Flyttegodtgjørelse etter reglement

Det forutsettes at søkere har førerkort kl. B.
Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt
offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket
ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor
mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

For mer informasjon om stillingen:
Teknisk sjef Anton Bævre, tlf. 950 23 338, Anton.Baevre@vikna.kommune.no
Skriftlig søknad vedlagt CV, sendes Vikna kommune v/rådmannen, Postboks 133 Sentrum, 7901
Rørvik, eller e-post til vikna@vikna.kommune.no
Ytterligere informasjon om Vikna kommune finnes på www.vikna.kommune.no

Søknadsfrist: 13.05.2018

