Konsulent
Om stillingen
Lenvik kommune v/Økonomi- og administrasjonsenheten har ledig 100 % fast stilling som konsulent ved Kundetorget. Kundetorget har
hovedansvaret for arkiv, post, politisk sekretariat, sentralbord og ekspedisjon rådhuset.
Vi tilbyr utfordrende og interessante arbeidsoppgaver og et kompetent arbeidsfellesskap. Vi er på utkikk etter deg som er fleksibel, selvstendig
og evner å jobbe systematisk og strukturert. Som ansatt i Lenvik kommune jobber du i tråd med våre verdier som er respektfull, ansvarlig og
mulighetsorientert.

Arbeidsoppgaver
Politisk møtesekretær - deltakelse i politiske møter utenfor normalarbeidstid må påregnes
Arkiv og dokumentbehandling
Bidra til utvikling og digitalisering av arbeidsoppgaver
Andre oppgaver kan tilfalle ved behov
Stillingen kan få endret innhold som følge av kommunesammenslåingsprosessen som pågår, men arbeidsoppgavene vil i hovedsak
ligge innenfor det som er skissert

Vi tilbyr
Fleksibel arbeidstidsordning tilrettelagt for noe ettermiddags- og kveldsarbeid
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale og kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav
Relevant høyere utdanning innen offentlig administrasjon
Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
Erfaring med IKT-baserte saksbehandlings- og arkivsystemer
Gode datakunnskaper
God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
Personlig egnethet vektlegges

For stillingen gjelder
Lenvik kommunes verdier er respektfull, ta ansvar og mulighetsorientert. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.
Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Dette
blir du så fall varslet om.
Kopi av attester og vitnemål skal framlegges ved intervju. Kopiene blir ikke returnert.
Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.
Søknad sendes elektronisk via jobbnorge.no
Spørsmål om stillingen kan rettes til fagleder Kundetorget, Hennie Eidissen, tlf.nr. 77 87 10 35.
Søknadsfrist 31. januar 2019.

Om oss
Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen Lenvik. Med sine 11 620 flotte og engasjerte innbyggere, et spennende og
innholdsrikt omland, og med en vakker og vill natur, er området attraktivt å bo og flytte til. Størsteparten av befolkningen i kommunen bor i og i
nærheten av byen Finnsnes
Lenvik blir sammen med Berg, Torsken og Tranøy Senja kommune fra 2020. Den nye kommunen blir en av Norges fremste innen havbruk og
sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune vil få ca. 15000 innbyggere og har
mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder.
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Byen Finnsnes er regionsenteret i Midt-Troms, og vil bli kommunesenter i den nye kommunen. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og
spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45 min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time.
Jobbnorge-ID: 163380, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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