Namdal regionråd er et nyoppretta regionråd for 14 kommuner i Nord-Trøndelag. Forløperen Region
Namdal har fungert i flere år. Regionrådet er et politisk samarbeidsorgan organisert etter
kommuneloven § 27 som består av ordførerne (og rådmenn med tale og forslagsrett) i Namdalen.
Regionrådet har regelmessige møter, og jobber blant annet med utviklingsprosjekter og ivaretar felles
interesser ovenfor fylke, stat og andre aktører.
Arbeidsgiverforhold er lagt til Namsos kommune (nye Namsos kommune fra 1.1.2020).

Prosjektleder Kystsoneplan Namdal 100 % stilling
Beskrivelse
Prosjektleder for Kystsoneplan Namdal
Vi søker etter prosjektleder for utarbeidelse av felles kystsoneplan for kystkommunene Osen, Flatanger, Nye Namsos (Namsos,
Namdalseid, Fosnes), Høylandet, Nærøy, Vikna, Leka. Du har planleggingskompetanse og innsikt i plan- og bygningsloven. Du
har dessuten gode samarbeidsevner og evne til å avdekke/avklare ulike interesser.
Stillinga vil være knyttet til Namdal regionråd, som opprettes fra 1/1-2018, der Namsos er vertskommune.

Arbeids- og ansvarsoppgaver:
Felles kystsoneplan skal gjennomføres som interkommunal planlegging etter plan- og bygningslovens § 9-1 til 9-7.
Arbeidet vil skje i nært samarbeid med hver enkelt kommune og med styringsgruppa for kystsoneprosjektet, der alle deltakende
kommuner er representert.

Ønskelige kvalifikasjoner:
- Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå
- Relevant erfaring f.eks. prosjektledererfaring fra utviklingsorienterte prosjekt.
- Erfaring med offentlige planprosesser
- Kjennskap til regionen
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
I tillegg vil vi vektlegge kvalifikasjoner og egenskaper som økonomisk forståelse og personlig egnethet.

Vi tilbyr:
- Muligheten til å bidra til spennende utviklingsarbeid i kystområdene i Namdalen
- Engasjementsstilling i to år
- Fleksibel arbeidstid
- God pensjonsordning
- Avtalefestet lønn
Reisevirksomhet og kveldsarbeid må påregnes. Søker må ha førerkort og disponere egen bil.
Arbeidssted avklares ved ansettelse. Tiltredelse så snart som mulig, helst fra 1. januar 2018.

Søknad sendes
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Namsos kommunens nettside (Ledige stillinger). Kontakt Servicetorget, tlf. 74 21
71 00 hvis du trenger hjelp.
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Kontaktperson
Olav Jørgen Bjørkås, tlf: 476 35 811
Ragnar Prestvik, Prosjektleder Region Namdal, tlf: 913 08 579, Ragnar.Prestvik@mnsk.no
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