
 

 

 

Vevelstad kommune | Stillingsutlysning Bibliotekleder 

Bibliotekleder 

 

Ledig 50% fast stilling i Vevelstad kommune 

Vevelstad kommune med sine 462 innbyggere ligger på Sør-Helgeland – midtveis mellom 

regionsentrene Brønnøysund og Sandnessjøen. Kommunen ligger i naturskjønne områder med 

naturpark og sjø som friluftsområder. Hovednæringen er landbruk. Bosetningen er spredt, og en 

del av befolkningen er bosatt ved administrasjonssenteret Vevelstad. 

Den viktigste oppgaven vi har er å sørge for at innbyggerne får grunnleggende velferdsgoder som 

barnehage, skolegang, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og helsetjenester.  

Vevelstad kommune fyller flere roller – vi er både tjenesteyter, politisk system, samfunnsutvikler og 

forvaltningsorgan og har dermed stor påvirkning på innbyggernes hverdag. 

Vår visjon er at 

All utvikling i Vevelstad kommune skal være forankret i FNs bærekraftmål 

 

Vevelstad Folkebibliotek 

 

Vevelstad folkebibliotek er et kombinert folke- og skolebibliotek og har sine lokaler i Allbrukshuset. 

Bibliotekets lokaler kan nyttes også til andre aktiviteter, og er samlokalisert med Frivilligsentralen. 

Folkebiblioteket skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv 

formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det 

legges vekt på å tilrettelegge slik at alle føler seg velkommen til å finne ønsket og egnet litteratur. 

Folkebiblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, og skal i 

sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. 

 

Vi ønsker oss søkere som: 

 

• Er god på service og formidling 
• Jobber selvstendig 
• Personlige egnethet vil vektlegges 



Videre legger vi vekt på dine evner til å ha; 
 

 

• Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter. 
• Evnen til å arbeide selvstendig, planlegge og strukturere egen arbeidshverdag. 
• Godt humør, fleksibel og pålitelig. 
• Liker utfordringer og høyt arbeidstempo 

Vi ønsker søkere med: 
 

Godkjent bibliotekarutdanning, eller annen relevant høyskoleutdanning. Det vil være en 
fordel om du her erfaring fra bibliotekarbeid. 

Dersom vi ikke får fagutdannede søkere kan andre søkere bli tilsatt i stillingen, det 
forutsettes gjennomføring av nettbasert innføringskurs. 

Vi tilbyr: 
 

• Tiltredelse etter avtale 
• Interessante og varierte arbeidsoppgaver 
• Lønn etter kvalifikasjoner og avtale 
• Gode pensjons- og forsikringsvilkår i KLP 
• Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og regelverk 

Generell informasjon 

• Du må oppgi minst 2 referanser. 
• Aktuelle kandidater vil bli kontaktet og innkalt til intervju. Det vil bli lagt vekt på 

personlige egenskaper og referanser, i tillegg til den formelle kompetansen 

Søknad sendes til: post@vevelstad.kommune.no  
Eller: 
Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad 

Søknadsfrist: 23.mai 2022 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrasjon og 
økonomileder Lillian Solvang, tlf. 970 63 284. 

epost: lillian.solvang@vevelstad.kommune.no 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne 
kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli 
forhåndsvarslet om dette. 
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