Vikna kommune ligger på Namdalskysten i Nord Trøndelag. Kommunen har vel 4400 innbyggere,
hvorav ca. 3 100 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
TEKNISK ETAT, kommunalteknisk drift
I kommunalteknisk drift er det ledig 100 % fast stilling som formann.
Du er formann for 5 fagarbeidere, og sammen har dere ansvar for daglig drift og vedlikehold
av vannverk, avløpsrenseanlegg, pumpestasjoner, ledningsnett, høydebasseng, park og 98 km
vei.
Arbeidsoppgaver/arbeidsområder til formann:
- Planlegging og ledelse av de daglige gjøremål innen kommunalteknisk drift, og prosjekter.
- Koordinering av oppgaver på tvers i enheten
- Operative oppgaver på VA-nettet
- Deltagelse i vaktordning (vannforsyning, avløpsnett og veidrift)
- Det må også påregnes andre oppgaver innenfor teknisk etats tjenesteområder.
- Deltakelse på kurs eller ta utdanning som arbeidsgiver finner nødvendig
Ønsket kompetanse:
- Gjerne erfaring med arbeid på vann- og avløpsledningsnett fra entreprenør eller som
driftsoperatør innen vann og avløp, eller prosessindustri
- Fagbrev innen relevant fagområde er ønskelig, men ikke et krav
- Sertifikat for bil kl. B er påkrevd. Klasse CE er ønskelig.
- Det er i tillegg ønskelig med kompetansebevis for kjøring av anleggsmaskiner mm
- Andre relevante kurs er driftsoperatørkurs innen vann og avløp, ADK1-kurs, HMS-kurs,
sikkerhetskurs for utstyr og maskiner, etc.
- Du må ha noe datakompetanse (f.eks. office-pakken, VA-software, driftsovervåking)
- Ønske om erfaring som arbeidsleder
Det søkes etter en resultatorientert person som kan arbeide planmessig, strukturert,
selvstendig og ha gjennomføringsevne. Må kunne arbeide i nært samarbeid med kolleger og
entreprenører. Lojal i forhold til beslutninger og de rammer som er gitt. Personlig egnethet vil
bli vektlagt.
Vi tilbyr:
Personlig og faglig utvikling.
Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Pensjon i KLP.
Kommunen er behjelpelig med bolig. Flytteutgifter dekkes etter reglement.

For nærmere opplysning om stillingene, kontakt avd.leder Roger Bratland,
Tlf: 74 39 33 89/951 71 528
eller epost; roger.bratland@vikna.kommune.no
Skriftlig søknad vedlagt CV, samt bekreftet kopi av autorisasjon og referanser sendes Vikna
kommune v/rådmannen, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik.
Ytterligere informasjon om Vikna kommune finnes på www.vikna.kommune.no
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