Steinkjer tinghus huser Nord-Trøndelag jordskifterett og Inntrøndelag tingrett. Nord-Trøndelag jordskifterett er særdomstol i saker hjemlet i
jordskifteloven. Jordskiftesoknet omfatter 21 kommuner i Nord-Trøndelag og to kommuner i Sør-Trøndelag. Inntrøndelag tingrett er
førsteinstansdomstol for 10 kommuner i Nord-Trøndelag med rundt 100 000 innbyggere i rettskretsen. De to domstolene har til sammen 25
medarbeidere.

Ledig stilling som førstekonsulent
Som ledd i arbeidet med å få til synergier ved samlokaliseringen på tinghuset, samt utføre saksbehandling, har domstolene ledig stilling som
førstekonsulent.
Stillingen er organisatorisk plassert i serviceavdelingen på tinghuset, som organisatorisk er en del av Inntrøndelag tingrett. Serviceavdelingen
har ansvar for service, teknologi og sikkerhet for hele tinghuset, herunder betjening av felles sentralbord og ekspedisjon. Vedkommende vil i
tillegg utføre saksbehandling.
Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver.
Kvalifikasjoner
Det kreves høyere utdanning og relevant arbeidserfaring. For søkere med særlig relevant arbeidserfaring eller personlig egnethet, kan
utdanningskravet fravikes.
Vi vil legge stor vekt på personlige egenskaper. Du må ha en tydelig serviceinnstilling, gode kommunikasjonsevner og trives med
publikumskontakt. Samtidig må du kunne utføre saksbehandleroppgaver med nødvendig grundighet og ha god muntlig og skriftlig
fremstillingsevne.
Domstolene skal i årene fremover ta i bruk nye digitale løsninger. Det kreves derfor at du har kunnskap og interesse på dette området.
Vi kan tilby
Domstolene tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utgangspunkt i vårt viktige samfunnsoppdrag. Du får gode muligheter for
personlig og faglig utvikling sammen med entusiastiske og kompetente kollegaer.
Lønn etter kvalifikasjoner iht. statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408. Fra lønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
Det er 6 måneders prøvetid i stillingen. Tiltredelse etter avtale.
Spørsmål rettes til rådgiver i tingretten Karin Breivik, telefon 74 19 94 16 / 74 19 94 00, alt. Berit Hammer, telefon 74 19 94 80 / 74 19 94 00.
Mer informasjon om Inntrøndelag tingrett finner du på www.domstol.no/inntrondelag og om Nord-Trøndelag jordskifterett på
http://www.domstol.no/jste
Det blir utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetslova § 25 andre ledd, om muligheten for å bli unntatt
fra søkerlisten.
Søknad sendes elektronisk vedlagt CV, attester og referanser ved å gå inn på linken "Søk stillingen".
Jobbnorge-ID: 160167
Søknadsfrist 7. desember 2018.
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