Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for
innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier:
åpenhet – respekt – humor.
Enhet for teknisk prosjekt søker:

Prosjektleder, 100 % fast
100 % fast stilling
Tiltredelse:
Etter avtale.
Arbeidstid:
Dagtid, med fleksitidsordning.
Ansvarsområde/hovedoppgaver:
◾ Ansvar for å planlegge, bygge og tilrettelegge for drift av formålsbygg og kommunal infrastruktur, herunder
også økonomikontroll
◾ Lede aktuelle prosjekter
◾ Saksbehandling i forhold til relevant lovverk og kommunale standarder og bestemmelser
◾ Bruk og vedlikehold av project server/project web app, elektronisk innkjøpsverktøy, AutoCad/Novapoint,
GisLine, MS Sharepoint , LCC-analyser og databaser
◾ Administrere avtaler og samarbeid med eksterne levererandører og publikum
◾ Bidra til tverrfaglig arbeid og samhandling i kommunen
◾ Ivareta og videreutvikle internkontroll og kvalitetssikring innen eget fagfelt
Utdannelse/erfaringer:
◾ Minimum treårig høyskole-/universitetsutdanning innen fagkrets byggfag (bachelornivå) og
prosjektledelse.
◾ Erfaring med prosjektledelse innen byggfag
◾ Tegningsforståelse og kunnskap i bruk av IT-systemer som blant annet AutoCad
◾ Økonomistyring av byggeprosjekter
◾ LCC - analyser
◾ Ønskelig med kjennskap til kommunal forvaltningsnivå
◾ Ønskelig med erfaring fra anbudskonkurranser, økonomikontroll og prosjektregnskap
◾ Ønskelig med erfaring med bruk av IT-applikasjoner som blant annet Autocad, GisLine, MS Sharepoint,
PWA, MS Project
◾ Ønskelig med erfaring med bruk av bransjestandarder
◾ Ønskelig med erfaring med bruk av elektronisk innkjøpsverktøy
Personlige egenskaper:
◾ Selvstendig og utviklingsorientert
◾ Analytisk med evne til rasjonelle beslutninger
◾ Systematisk, målrettet og resultatorientert
◾ Kommuniserer på en klar og effektiv måte
◾ Gode og konstruktive samarbeidsevner
◾ Gjennomføringsevne
◾ Forståelse for økonomi
Lillesand kommune kan tilby:
◾ Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler
◾ Et faglig og godt arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Enhetsleder Roger Edvardsen på telefon 90982099.

Søknadsfrist:
10.02.18
Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et
eventuelt intervju.
I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom på
at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.
Tips en venn
Skriv ut

Søk stillingen

