
 
 
Vevelstad kommune med sine om lag 465 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. Vi har et godt utbygd offentlig 
tjenestetilbud, aktivt kultur- og fritidstilbud og trygge oppvekstsvilkår. Kommunikasjonstilbudet er 
godt med ferger og hurtigbåt. Det er to flyplasser i nærheten og hurtigruteanløp i begge 
nabokommunene. Det er full barnehagedekning og to skoler. Kommunen gir alle innbyggerne gratis 
tilgang på treningsstudio. Vevelstad har helsetjenester med lege, helsesykepleier, fysioterapeuter og 
psykiatrisk hjelpepleier, og har felles psykolog tilsatt som deles med nabokommuner. Det er ledige 
tjenesteboliger i ulike størrelser Mer om kommunen finner du på nettsiden: 
http://www.vevelstad.kommune.no.  
 

Ledig stilling fra sommeren 2020 

 

BIBLIOTEKLEDER 35% stilling 

Vi søker en engasjert, selvstendig og kreativ person som kan utvikle biblioteket vårt. Biblioteklederen 

har faglig og administrativt ansvar for driften av biblioteket, budsjett- og regnskapsansvar. Biblioteket 

er både folkebibliotek og skolebibliotek for skolene i kommunen. Stillingen kan kombineres med 

andre delstillinger i kommunen. Tiltredelse etter avtale sommeren 2020.  

Vi ønsker søkere med: - Godkjent bibliotekarutdanning. - God på formidling, service og samarbeid. - 

Evne til å jobbe selvstendig. - Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting 

Vi tilbyr: - En utfordrende og spennende stilling. - Lønn etter avtale/tariff. - Pensjonsordning i KLP 

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

av nettbasert innføringskurs. 

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, avtaler og 

reglement. 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: administrasjons- og økonomileder Lillian Solvang på 

tlf. 750 38 015 eller mail lillian.solvang@vevelstad.kommune.no eventuelt rådmann John Arne 

Andersen tlf 750 38 000 eller mail john.arne.andersen@vevelstad.kommune.no . 

Søknad sendes post@vevelstad.kommune.no . Søknadsfrist er 3. mars 2020 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende. 
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