Vikna kommune ligger på Namdalskysten i Nord Trøndelag. Kommunen har vel 4300 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.

Vikna kommune – Økonomiavdelingen
Ledig 100 % stilling som lønnsansvarlig
På grunn av at vår lønnsansvarlig går av med pensjon til høsten søker Vikna kommune etter
en dyktig lønningsansvarlig i 100 % stilling med tiltredelse 01.08.2016. Vi søker en person
med lønnsfaglig kompetanse og solid erfaring fra lønnsarbeid. Hos oss er menneskene like
viktige som systemene – vi trenger derfor dyktige og kvalitetsbevisste mennesker med oss
på laget for å skape en positiv og framtidsrettet samhandling, utvikling og ressursutnyttelse.
Stillingen er organisatorisk plassert i rådmannens stab – økonomiavdelingen - og du vil
rapportere til økonomisjefen.
Arbeidsoppgaver for lønningsansvarlig vil være:
-

Månedlig lønnskjøring med tilhørende oppgaver og rapporter, etterarbeid og
terminoppgjør.
Ansvar for lønnsregnskap, herunder rettelser, korrigeringer, avstemming og
årsavslutning
Registrering i lønnssystemet, både fast og variabel lønn – import av filer.
Oppdatering og ajourhold av grunndata i kommunens lønnssystem
Ansvar for internkontroll på lønnsområdet
Ajourhold inn- og utmeldinger pensjon og søke om pensjon for ansatte.
Behandling av sykefravær
Rapporteringer
Besvare henvendelser angående lønn/pensjon fra ansatte og ledere
Tett samarbeid med personal

Ønskede kvalifikasjoner
Vikna kommune vil vektlegge:
-

Høyskoleutdanning. Søkere uten slik utdanning, men med lang praksis fra
arbeidsområdet, kan også bli vurdert
Lønnsfaglig kompetanse og erfaring fra lønns-/regnskapsarbeid, helst lønningskontor
i kommunesektoren
Gode datakunnskaper og kjennskap til Visma HRM er en fordel

-

Kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk

Vi søker en lønningsansvarlig som
-

Har høy arbeidskapasitet og er entusiastisk
Har utpregede samarbeidsevner og er serviceinnstilt
Har evne til å arbeide strukturert, systematisk og nøyaktig
Er fleksibel og utviklingsorienter

Kontakt: Lønningsansvarlig Rita H.Føre, tlf 743 93 423 eller økonomisjef Synnøve
A.Westgård, tlf 743 93 421/951 08 081

Søknadene sendes Vikna kommune v/Rådmannen, postboks 133,
7901 Rørvik / Vikna@Vikna.kommune.no
Søknadsfrist: 23.03.2016.

