Nordkapp
kommune
Stabsavdelingen
Nordkapp kommune ønsker deg velkommen til å bo og arbeide i Norges nordligste kommune. Vi er ca. 3200 innbyggere som blant annet lever
av fiskeri, havbruk, reiselivs- og tjenesteytende næringer i tillegg til offentlig sektor. Byen Honningsvåg, som er kommunesenteret, er vertskap
for blant annet Kystverket Troms og Finnmark, og Nordkapp Maritime Fagskole og Videregående skole. Kommunen har et aktivt idretts og
kulturliv og er viden kjent for sitt gode revymiljø. Nordkappfestivalen i juni og Nordkapp Filmfestival i september trekker til seg folk fra fjern og
nær. Over 250 000 turister besøker Nordkapplatået om sommeren, og vinterturismen er økende. I midnattsol, nordlys og mørketid,- Nordkapp
samfunnet kan by deg kultur- og naturopplevelser for livet!

6 måneders vikariat som konsulent ved
servicekontoret
Vi har ledig et seks måneders vikariat ved servicekontoret i stabs- og økonimiavdelingen i Nordkapp kommune med mulighet for forlengelse.
Vår nye kollega vil inngå i et team sammen med to andre konsuleter ved servicekontoret. Servicekontorets viktigste oppgave er å ta imot
henvendelser fra våre innbyggere og ansatte i kommunen og bidra til en god kundeopplevelse gjennom brukervennlig og profesjonell
forvaltning.
Arbeidsoppgaver
Delta i rulleringsordning ved Nordkapp kommunens servicekontoret og sentralbordet
Bidra i oppgaver knyttet til post- og arkivfunksjon
Administrativ bistand til teknisk etat, herunder håndtering av timelister og fakturabehandling
Henvendelser og tilrettelegging for borgerlige vigsler
Saksbehandling og veiledning
Andre forfallende oppgaver
Vi er på utkikk etter en person som:
Har gode datakunnskaper
Har gode evner til kundebehandling, kommunikasjon og samarbeid
Behersker norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig
Er både engasjert og fleksibel
Har godt humør og liker å stå på i en hektisk arbeidshverdag
Vi tilbyr:
Et spennende arbeidssted med høyt aktivitetsnivå
Hyggelige kollegaer og godt arbeidsmiljø
Nært samarbeid på tvers av de ulike sektorer i kommunen
Kommunale pensjons- og velferdsordninger
Lønn etter avtale
Kontaktpersoner:
Magda Filonowicz, stabssjef
Tlf: 78476525/97973533
epost: magda.filonowicz@nordkapp.kommune.no
Søknad og CV sendes elektronisk via jobbnorge.
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