Kommunikasjons- og omdømmerådgiver
Nye Nærøysund kommune står overfor store og spennende oppgaver knyttet til vekst,
utvikling og næringsetablering. Nærøysund kommune vil bli en av landets mest
spennende vekstkommuner. For å møte dette har vi behov for å øke kapasiteten innen
intern og ekstern kommunikasjon.
Vi skal styrke omdømmet og vi skal bli enda bedre på samfunnskontakt og innbyggerdialog. Vi har derfor
behov for en dyktig informasjons – og omdømmemedarbeider i 100% stilling som vil være med på å nå
store mål.
Stillingen er nyopprettet og inngår i prosjektorganisasjonen for den nye kommunen og rapporterer til
rådmann/prosjektleder i Nærøysund Kommune. Stillingen inngår fra 01.01.2020 som fast stilling i
Nærøysund kommune.

Arbeidsoppgaver






Ressursperson på sosiale medier og andre digitale flater
Utvikle nye kommunikasjonskanaler internt og eksternt
Delta i prosjekter og utarbeide kommunikasjonstiltak
Redaksjonelt arbeid og innholdsproduksjon
Løpende informasjons – og rådgivningsbistand

Vi ser etter deg som





Har relevant høyere utdanning fra høyskole eller universitet
Er analytisk med god samfunnsforståelse
Har stor arbeidskapasitet og god rolleforståelse
Erfaring med informasjonsarbeid, og digital kompetanse

Vi ser etter deg som allerede har hatt én eller flere jobber innen dette området eller relaterte fagfelt. Du må
ha gode analytiske evner, og være kreativ. Vi ønsker en selvstendig person som samarbeider godt med
andre. Erfaring og egnethet vektlegges og kan kompensere for manglende formell utdanning
Vi tilbyr







Aktive arbeidsdager tett på kommunens ledelse
Spennende utviklingsoppgaver
Svært godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
Muligheten til å benytte din kompetanse i etableringen av en ny spennende kommune
Lønn etter gjeldende avtaler
Gunstige pensjonsbetingelser i KLP

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Roy H. Ottesen, tlf. 958 00 299, eller per epost; roy-harald.ottesen@vikna.kommune.no

Offentlighet
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.

Søknaden sendes Vikna Kommune v/Rådmannen, postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik eller
per e-post til vikna@vikna.kommune.no
Søknadsfrist: 3. august 2018

