Rådgiver/seniorrådgiver
Arbeidsoppgavene
Fylkesmannen er førsteinstans og lokal vergemålsmyndighet. Vi treffer avgjørelser om vergemål i enkeltsaker, kontrollerer og gir tillatelse til en
rekke privatrettslige beslutninger, samt forvalter 1 milliard kroner på vegne av barn og voksne i fylket. Vi skal også føre tilsyn med vergene,
drive opplæring, samt veilede publikum og brukere av disse tjenestene.
Hovedoppgaven din vil være knyttet til oppretting og oppfølging av vergemål. Alle medarbeidere på vergemålseksjonen har betydelig kontakt
med personkretsen som omfattes av vergemålsloven, tjenesteytere på kommunalt og statlig nivå, samt andre offentlige instanser. Evne til
kommunikasjon er derfor en viktig egenskap du har, og erfaring med veiledningsoppgaver vil bli tillagt vekt. Saksbehandlingen vil spenne fra
enkle og rutinemessige oppgaver, til mer komplekse problemstillinger. Du må ha stor arbeidskapasitet, da vi tidvis har en betydelig
arbeidsmengde og høyt tempo.

Som medarbeider hos oss...
... jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause
arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger.
Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.
I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 fra kr 480 000 - kr. 620 000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og
faglige kvalifikasjoner.
Din pensjonsordning blir gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).
Stillingen har 6 måneders prøvetid.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Merete Troli, tlf. 99 25 94 64, e-post fmnomtr@fylkesmannen.no,
eller seksjonsleder Trond Gården, tlf. 75 53 15 35, mobil 99 74 47 10, e-post fmnotrg@fylkesmannen.no
Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke,
uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med
nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må
grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig
søkerliste. Du vil i så fall bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Litt om oss
Fylkesmannen - Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å
iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange
felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og
miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 160 medarbeidere.
Sosial- og vergemålsavdelinga. Våre hovedansvarsområder er å arbeide for at statlige vedtak, mål og retningslinjer innen barnevern,
sosialtjenesten i NAV, familiepolitikken og vergemålsområdet blir fulgt opp. Vi er 28 medarbeidere med tverrfaglig kompetanse fordelt på sosialog familieseksjonen og vergemålseksjonen.
Jobbnorge-ID: 173043, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut

Utlysningstekst (173043).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 23. oktober 2019 kl. 22:50

Side 1 / 1

