RKK Salten
Ark.
Jnr.
Dato

26.06.15

RKK Salten er en interkommunal virksomhet med hovedoppgave å samordne og bidra til
kompetanseutvikling og stimulere til utviklingstiltak i kommunal sektor. Dette skjer i tett samarbeid med
kommunene og eksterne samarbeidspartnere som fylkesmannen, fylkeskommunen, KS og
utdanningsinstitusjoner. RKK Salten er eid av kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal,
Steigen og Sørfold. Kontorsted er Fauske.
Vi har ledig 100 % Fagstilling med tiltredelse 1. mai 2017.
Er du initiativrik, nytenkende og strukturert har vi stillingen for deg!
Hovedoppgavene vil være:
 Planlegge, gjennomføre og rapportere kurs og prosjekter
 Veilede og drive prosesser i ulike nettverk
 Arbeide på tvers av faggrupper og samarbeidspartnere
 Det må påberegnes noe reising
Kvalifikasjoner:
 Relevant høyere utdanning på høgskole-/universitetsnivå
 Erfaring fra prosjektledelse og organisasjonsutvikling
 Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 God kjennskap til kommunale tjenesterområder med særlig vekt på skolesektoren
 Førerkort kl B, må disponere egen bil
Personlige egenskaper:
 God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 Gode samarbeidsevner og stor grad av selvstendighet
 Engasjement og godt humør
 Fleksibel og glad i utfordringer
 Evne og vilje til nytekning
Vi kan tilby:
 Utfordrende og spennende arbeid i et flott tverrfaglig miljø
 Et arbeidsmiljø preget av humor, fart og spenning med gode kollegaer
 Gode muligheter for egenutvikling
 Lønn etter avtale
 God forsikrings- og pensjonsordning gjennom KLP
Referanser må oppgis i søknaden. Det må påregnes intervju og det vil legges stor vekt på personlig
egnethet.
CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas
hensyn til legges som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon
innen søknadsfristen.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell
bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i RKK Salten kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt
om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt
med deg på forhånd.
Velkommen som søker!
Vil du vite mer om stillingen ta kontakt med RKK leder Sharon Tollånes Karlsen, tlf. 75 60 45 43 // 90 78
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Søknad med CV sendes RKK Salten, boks 394, 8201 Fauske eller e-post: sharon.karlsen@rkksalten.no

Søknadsfrist: 28. februar 2017
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