
Vevelstad kommune fyller flere roller – vi er både tjenesteyter, politisk 
system, samfunnsutvikler og forvaltningsorgan og har dermed stor 
påvirkning på innbyggernes hverdag.  

Den viktigste oppgaven vi har er å sørge for at innbyggerne får grunnleggende 
velferdsgoder som barnehage, skolegang, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og 
helsetjenester. Bosetningen er spredt, og og en del av befolkningen er bosatt ved 
administrasjonssenteret Vevelstad. 

Jordbruk og havbruk har stadig fått større betydning. Samlet har 
primærnæringene 28 prosent av arbeidsplassene i Vevelstad. Kommunen er en 
nasjonalparkkommune, og er med i Trollfjell UNESCO Global Geopark.  

Vevelstad har en betydelig turisttrafikk, og det er en voksende opplevelsesnæring 
i kommunens samtlige grender. Det er vel 465 innbyggere i kommunen og 
administrasjonen har anslagsvis 70 ansatte.

Kommunedirektør

Ledig stilling i Vevelstad kommune

Søknadsfrist 7. november 2021

Vår visjon er at

‘‘All utvikling i Vevelstad kommune skal 
være forankret i FNs bærekraftsmål



Vi ønsker oss søkere som:

Kjenner du deg igjen i dette? I så fall er du en leder vi ønsker å invitere inn i en videre prosess!

 �  Har ledererfaring fra offentlige eller private 
virksomheter.  

 �  Har god forståelse av kommunedirektør
rollen, i tillegg til samspillet mellom 
politikk og administrasjon.

 �  Har god økonomiforståelse, godt 
strategisk overblikk, og deltar i løpende 
saksbehandling. 

 �  Har innsikt og erfaring fra offentlig sektor, 
fortrinnsvis kommunal forvaltning.

 �  Har erfaring fra og trives i et nært samspill 
med lokalbefolkningen, næringslivet og 
organisasjonslivet.

 �  Har forståelse av kommunedirektørs rolle 
av en kommunestørrelse som Vevelstad.

Vi tilbyr:

 �   En kommune med visjon, målsettinger og 
strategier for hvilken retning kommunen 
ønsker å gå i.

 �  En utfordrende, sammensatt og 
spennende lederstilling. 

 �  En kommune med næringsvekst og flere 
spennende prosjekter. 

 �  Et kommunestyre som i fellesskap drar i 
samme utviklingsretning. 

 �  En kommune det er godt å bo og leve i.

Av utdannelse må du ha:

 �   Relevant utdanning på universitets/høgskolenivå, gjerne med pedagogisk bakgrunn.

Videre legger vi vekt på dine evner til å være;

 �  En lagbygger der du har en motiverende, 
inkluderende og involverende lederstil.

 �  En som får omgivelsen med seg mot felles 
mål.

 �  Strukturert og med evne til å sette i gang 
prosesser og gjennomføre dem.

 �  En pådriver i realiseringen av kommunens 
planverk, blant annet kommuneplanen.

 �  God på kommunikasjon og tydelig i din 
arbeidsform både i egen organisasjon, 
med politikerne og i det offentlige rom.

 �  I stand til å etablere gode relasjoner til 
egen organisasjon, til politikerne og til det 
offentlige rom.

 �  En som ser sammenhenger og helhet i 
detaljene samt har evnen til å ivareta et 
bredt interessefelt.
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Lønn fastsettes etter avtale. Flytteutgifter dekkes etter gjeldende reglement. Kommunen kan være 
behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass. 

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med ordfører Torhild Haugann eller Eivind 
Hellevik i Bedriftskompetanse AS. Bedriftskompetanse AS tar også ved behov imot uforpliktende 
henvendelser konfidensielt for oppdragsgiver.

Mer om kommunen finner du i kommuneplanens samfunnsdel på kommunens hjemmeside.

Vevelstad kommune praktiserer meroffentlighet. I.h.h.t. Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om 
søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

eller vår kontaktperson i Bedriftskompetanse AS
Seniorrådgiver Eivind Hellevik
eh@bedriftskompetanse.no

tlf. 906 14 830

For mer informasjon, ta kontakt med 
Ordfører Torhild Haugann
torhild.haugann@vevelstad.kommune.no

tlf. 958 83 506

Søk på stillingen ved å registrere søknad og CV hos bedriftskompetanse.no
Søknadsfristen på stillingen er 7. november 2021
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http://www.vevelstad.kommune.no/tjenester/planer-og-horinger/kommuneplan/kommuneplanens-samfunnsdel/

