Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Fylkesmannen bidrar til at nasjonal politikk blir etterlevd i kommunene og at
rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket.
Fylkesmannen i Trøndelag har ca. 250 ansatte fordelt på 7 fagavdelinger, og har kontor i Steinkjer, Trondheim, Snåsa og Røros.

Assisterende fylkesmann
Om stillingen
Assisterende fylkesmann er nestleder ved fylkesmannsembetet og fylkesmannens faste stedfortreder. Sammen utgjør de embetets toppledelse
og forvalter fylkesmannens myndighet på overordnet nivå i nært samarbeid med direktørene. Assisterende fylkesmann har et overordnet
ansvar for embetets interne drift og utvikling, og skal spesielt sørge for at embetets totale ressurser utnyttes på en samordnet, rasjonell og
effektiv måte. Den som blir tilsatt må regne med en del representasjonsoppgaver.
Oppgavene til assisterende fylkesmann vil følge den interne arbeidsdelingen som til enhver tid er avtalt med, og fastsatt av fylkesmannen. Det
tas forbehold om endringer i arbeidsoppgavene.
Kontorsted er ved fylkesmannens hovedkontor på Steinkjer. Det vil være en del arbeid ved vårt kontor i Trondheim og en del reising i tilknyning
til arbeidet.
Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.
Mer informasjon om Fylkesmannen i Trøndelag finner du på www.fylkesmannen.no/TL

Kvalifikasjoner
Høyere relevant utdanning på masternivå
Strategisk ledererfaring
Erfaring fra eller god kjennskap til offentlig forvaltning

Vi vil legge vekt på personlig egnethet, og ønsker at vår nye assisterende fylkesmann
er en samlende og tydelig leder som kommuniserer godt med kollegaer og samarbeidspartnere
skaper engasjement og motivasjon sammen med ansatte
vil bidra til å utvikle embetet ytterligere for å håndtere økende forventinger fra nasjonale myndigheter, våre brukere og samfunnet for
øvrig
er opptatt av de strategiske linjene, så vel som den daglige driften

Som assisterende fylkesmann får du
Bred kontakt med styrende departementer og direktorater, kommuner, private aktører offentlige aktører i regionen
Utfordrende og viktige oppgaver i et tverrfaglig miljø
Gode velferdsordninger
Lederavtale
Stillingen har stillingskode 0129 som ass.fylkesmann. Avlønning er avhengig av erfaring og kvalifikasjoner, og lønnes i spennet 1 000
000 - 1 150 000. Høyere lønn kan vurderes.

Arbeidsvilkår
Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. De første 6 måneder regnes som prøvetid. Fylkesmannen i Trøndelag
har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og
redusert funksjonsevne.
Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren varsles dersom ønsket om
reservasjon ikke tas til følge. Attester og vitnemål må være vedlagt søknaden.
Vil du vite mer om stillingen, kan du ta kontakt med fylkesmann Frank Jenssen, tlf. 74 16 80 20 /916 72 830, e-post: fmtlfje@fylkesmannen.no
eller seniorrådgiver HR Anne Overland, tlf. 73 19 92 90 / 416 49 732, e-post: fmtlaov@fylkesmannen.no
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