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 flytte til. Størsteparten av befolkningen i kommunen bor i og i
nærheten av barnebyen Finnsnes, som er kommunesenter for Lenvik og regionsenteret for Midt-Troms. 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. Lenvik kommune
har vedtatt å slå seg sammen med nabokommunen Tranøy til den nye Senja kommune med ca. 13 000 innbyggere fra 1.1.2020. Den nye
kommunen vil få bedre muligheter til å utvikle regionens tilbud og aktiviteter innenfor fiskeri, havbruk, handel, reiseliv og kultur.
Lenvik kommunes verdiplakat legger vekt på at du som ansatt er respektfull, ansvarlig og mulighetsorientert i din arbeidssituasjon.
Plan og tekniske tjenester er en av kommunens virksomheter, og har aktiviteter i hele kommunen. Hovedkontorer er på kommunens rådhus og i
Olderhamna på Finnsnes. Virksomheten har vel 100 medarbeidere. Hovedarbeidsområdene er planlegging, byggesak, geodata,
byggforvaltning, renhold, brannberedskap, vann-, avløp-, og veiforvaltning.
Lenvik kommune har inngått avtale med Troms Fylkeskommune om å være vertskommune for vannområdekoordinator i Midt-Troms og SørTroms. Det geografiske arbeidsområdet omfatter de 3 vannområdene Harstad-Salangen, Senja og Bardu-Målselv.
Ved plan og teknisk tjenester, er det ledig fast stilling som

Vannområdekoordinator
100 % stilling
Arbeidsoppgaver:
Administrativt og faglig ansvarlig for vannområdearbeidet
Sekretær og saksbehandler for vannområdeutvalgene
Oppfølging av vedtatte forvaltningsplaner
Være faglig ressurs for kommunene som inngår i vannområdene.
Andre oppgaver etter nærmere avtaler
Ønskede kvalifikasjoner:
Utdanning på høyskolenivå (bachelor og master), fortrinnsvis med fordyping innenfor vannmiljø, naturforvaltning, ressursforvaltning eller
tilsvarende.
God kunnskap om relevante lovverk og praksis fra offentlig forvaltning.
Erfaring fra prosjektarbeid
Evne til å jobbe målrettet, selvstendig og i team.
Personlig egnethet og evne til å skape resultater
Erfaring med relevante dataverktøy
Analytisk og ryddig med god muntlig, skriftlig og visuell fremstillingsevne
Søker må ha førerkort kl. B. Søker må beherske norsk svært godt muntlig og skriftlig.
Kommunen tilbyr:
En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Et bredt fagmiljø med kompetente medarbeidere
Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
Tilsetting etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale
Lønn etter avtale
Det vises til nærmere informasjon om Lenvik kommune på kommunens nettside www.lenvik.kommune.no.
Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til rådgiver Asle Bogen i Lenvik kommune , tlf. 77 87 10 70 / 974 78 020, e-post;
asle.bogen@lenvik.kommune.no
For nærmere informasjon om vannforvaltning og vannforskriften, se www.vannportalen.no
Ytterligere faginformasjon kan fås hos seniorrådgiver vannforvaltning i Troms Fylkeskommune Matthias Zielke; tlf. 77 78 81 56, e-post;
Matthias.Zielke@tromsfylke.no,
Dersom du er interessert i å jobbe hos oss, ta kontakt.
Søknadsfrist; 10.07.2017
Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (søk denne stilling).
Kopi av attester og vitnemål vil bli avkrevd for den som blir tilsatt.
I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.
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