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Lund kommune med sine 3250 innbyggere, ligger sentralt på Sør-Vestlandet med
E39 og jernbanen som gir gode forbindelser både vest- og østover. Lund er en
industrikommune med flo  natur og mulighet for gode naturopplevelser hele
året. NorDan, Nord-Europas største vindus- og dørfabrikk, har si  hovedkontor
og største fabrikk i kommunesenteret Moi. 

Lund har gode kommunale tjenester og et rikt lbud av kulturelle og sosiale
ak viteter med Lund bibliotek og Lundebadet som populære besøksmål.

Vi søker deg som er en fremtidsrettet og engasjert samfunnsbygger, som gjennom et aktivt lederskap motiverer
og skaper handlekraft hos medarbeidere og folkevalgte for fortsatt vekst og positiv utvikling i kommunen vår.
Du ser muligheter, er flink med folk og du evner å skape samhandling mellom kommunen, næringsliv og
innbyggere for å gjøre Lund kommune til et attraktivt bosted med et livskraftig næringsliv og et rikt kulturliv.

Arbeidsoppgaver
Tilrettelegge for gode og effektive tjenester til innbyggerne innenfor kommunens økonomiske rammer og i et
nært samarbeid med politisk ledelse
Videreutvikle et strategisk lederskap med fokus på klare mål, gode planprosesser og helhetlig styring
Videreutvikle Lund kommune som en sentral utviklingsaktør med fokus på nærings- og tettstedsutvikling
Videreutvikle en arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å opprettholde kommunens gode omdømme og
attraktivitet
Representere kommunen der det er viktig og nødvendig

Kvalifikasjoner
Ledererfaring fra større organisasjoner, og da gjerne fra kommune
God forståelse for økonomi og personal
Gode kommunikasjonsevner
Evne til å se helhetlige og tverrfaglige løsninger
God rolleforståelse i samspillet mellom folkevalgte og administrasjonen
Personlig egnethet blir vektlagt

Utdanningsnivå
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
Handlekraftig og resultatorientert
Strategisk anlagt og med et bredt samfunnsperspektiv
Dyktig omdømmebygger, en god representant for kommunen
Flink med folk
Godt humør

Vi tilbyr
En spennende og utfordrende topplederstilling i en kommune med ambisjoner og gode fremtidsmuligheter
Et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer
Meningsfylte arbeidsoppgaver med stor påvirkning på lokalsamfunnet og regionen
Gode pensjonsvilkår gjennom KLP
Lønn etter avtale
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Søkekriterier:

Sted
Hele Norge

Bransje
Offentlig forvaltning

Fagfelt
Administrasjon og kontor

Rolle
Toppleder
Leder

Arbeidssted:

Moiveien 9, 4460 Moi
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