
Ledig stilling 
– kommunedirektør i Vevelstad kommune

Kommuneansatte, politikere og innbyggere ser etter en dyktig leder som ønsker å sikre en god 
og utviklende kommune. Sammen skal vi skape gode hverdager og nye anledninger for alle –
fastboende og gjennomreisende. Derfor trenger vi en kommunedirektør som vil arbeide for å 
løse kommunens hverdagsoppgaver, og som har et oppriktig ønske om å skape utvikling og 
vekst. Vevelstad kommune går inn i en periode hvor vi må være tilpasningsdyktig for å sikre 
gjennomføring av lovpålagte og utviklingsbaserte oppgaver. Disse endringene skal den nye 
kommunedirektør være med på å ivareta og gjøre gode.

Kommunedirektøren, skal i tillegg til daglig drift og virksomhet, sørge for styrking og utvikling 
av eksisterende offentlig og privat sektor samt styrking av disse. Vi har et sterkt ønske om god 
tilrettelegging fra kommunens side slik at privat sektor gis mulighet for fremtidig vekst.  

Organisasjonen vår er liten og stabil med kompetanse innenfor ulike fagområder. Ansatte har 
et oppriktig ønske om, og arbeider hardt for å sikre god tjenesteproduksjon. Vi leter etter en 
person med nok erfaring og basiskompetanse til å forstå og håndtere økonomi både på 
budsjett- og resultatsiden. Videre må du ha gode lederegenskaper som utløser arbeidsglede 
og gjennomføringsevne hos dine medarbeidere.

Passer du til beskrivelsen? Søk på jobben som ny kommunedirektør i Vevelstad kommune.

Vi har konkurransedyktige betingelser.

Spørsmål kan rettes til ordfører Torhild Haugann tlf. 958 83 506 eller 
økonomileder Lillian Solvang tlf. 750 38 015/970 63 284. 

Søknad med CV sendes til post@vevelstad.kommune.no innen 26. februar 2020.

Forespørsler om stillingen blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor vår 
oppdragsgiver frem til søknadsfrist. Lønn, tilsettingsform og andre vilkår etter avtale. 
Vil du vite mer om Vevelstad kommune – besøk våre hjemmesider 
www.vevelstad.kommune.no eller skann QR-koden. 

Vitnemål og referanser tas med til intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en 
offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som likevel ønsker at søknaden blir 
behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi 
ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake, slik at 
søkere kan velge mellom å trekke sine søknader eller stå fram med navn.
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