Vil du være med og bidra til byggingen av Nærøysund kommune?
1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å
være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i
vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen
som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere.
I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert
service- og handelstilbud, i tillegg er det flere aktive grendesamfunn. med et rikt lag- og
foreningstilbud innen både idrett, kultur og annet frivillig arbeid. Kommunen har gode
muligheter for et aktivt fritidstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid.
Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd
barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.
Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to
timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover
og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

Ledig inntil 200 % faste stillinger som pedagogiske ledere i Tårnet
barnehage og 100% fast stilling som pedagogisk leder ved
Austafjord barnehage, Vikna kommune.
Tiltredelse i stillingene medio august 2019.
Tårnet barnehage har plass til 60 barn i alderen 0-6 år. Vi har et stort fagmiljø og har fokus på
barns leik og «Løft for barn i barnehage». Alle pedagogene jobber i team og er med på å
påvirke utformingen av barnehagen vår.
Austafjord barnehage er en 2 avdelings barnehage med ca 20 barn i alderen 0-6 år fra nytt
barnehageår. Nytt barnehagebygg er under planlegging og vil forhåpentlig vis være kart til å
tas i bruk fra høsten 2020.
Barnehagene søker etter barnehagelærer, andre med relevant høgskoleutdanning vil også
kunne bli vurdert.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Det stilles krav til dokumenterte norskkunnskaper på minst nivå B2.
Under ellers like forhold vil menn bli foretrukket.
Aktuelle kandidater vil kunne bli innkalt til intervju.
Tilsetting etter gjeldende lover og avtaleverk.
Spørsmål til stillingene ved Tårnet barnehage kan rettes til styrer Lise Laugen tlf 958 50 710
og ved Austafjord barnehage til leder Elin Johansen tlf 930 34 181.
Politiattest må legges fram ved tiltredelse.
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