IT-konsulent i 100 % fast stilling
Ledig stilling som IT-konsulent er ledig for snarlig tiltredelse.
Kommunene Vikna og Nærøy er vedtatt sammenslått med virkning fra 01.01.2020. I forbindelse med
«byggingen og utviklingen» av den nye kommunen trenger vi å utvide vårt IT-team.
IT Vikna og Nærøy supportere ansatte, elever, og andre brukere av kommunale IT tjenester.
Supporten foregår via telefon, epost, fjernstyring og fysisk oppmøte. Drift av kommunenes
datasenter, nettverk og maskinpark. Denne består av ca. 160 servere i datasenter, 1400
arbeidsstasjoner, 500 mobile enheter, 150 svitsjer og 125 trådløse soner. I tillegg kommer drift og
vedlikehold av ca.120 fag og støtte systemer, samt en rekke kontorstøtteutstyr som kopi, print,
skanning, møteromsløsninger m.m. IT Vikna drifter også alle IT tjenester for Leka kommune.

Vi søker etter:
Serviceinnstilt IT-konsulent med god språklig fremstillingsevne, som jobber godt i team, og kan jobbe
selvstendig ved behov.

Arbeidsoppgaver:




Klientdrift, oppsett og service av IT-utstyr og programmer.
Brukerstøtte og support
Involvering i videreutvikling av kommunens IT-løsninger, og drift av bakenforliggende
systemer som servere, backup og andre kjernesystemer

Ved oppstart inngår stillingen i IT-team Vikna, med arbeidsoppgaver i begge kommunene, og det må
påregnes noe reising mellom lokasjonene. IT for begge kommunene blir samlokalisert ila. 2019.

Kvalifikasjonskrav:






Primært søkes en person med relevant høyskoleutdanning, men personer med teknisk
fagskole eller fagbrev IT kan også søke
Generell høy kunnskap om IT-utstyr
Kompetanse i og erfaring med Windows operativsystem i domenenettverk
Førerkort minimum klasse B
Personlig egnethet, god serviceinnstilling, selvstendighet og samarbeidsevner vektlegges

Vi tilbyr:


Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et innovativt IT-team







Region og kommune i stor vekst
Et godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale
Gode pensjonsbetingelser
Flytteutgifter dekkes etter reglement.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen rettes til:
IT-ansvarlig Vikna kommune - Jørgen Sagvik (ferie uke 27,28,29)
epost: jorgen.sagvik@vikna.kommune.no
tlf: 900 78 106
IT-sjef Nærøy kommune - Tor Christiansen (ferie uke 31,32,33)
epost: tor.christiansen@naroy.kommune.no
tlf: 958 81 674

Tilsetting etter avtale og på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og
reglement. Pensjonsordning og personalforsikring i KLP. Lønn iht. hovedtariffavtalens
bestemmelser.
Skriftlig søknad vedlagt CV sendes Vikna kommune v/Rådmannen, postboks 133, Sentrum,
7901 Rørvik eller per e-post til vikna@vikna.kommune.no
Søknadsfrist: 15. august 2018

