Midtre Namdal samkommune organiserer interkommunale tjenester for kommunene
Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Midtre Namdal samkommune har ansvar for
barnevern, skatteoppkrever, miljø og landbruk, utvikling, IKT, lønn og regnskap, sosiale
tjenester i NAV, PPT, kommuneoverlege og legevakt.

Avdelingsleder
Beskrivelse av tjenesteområdet
NAV Midtre Namdal har ca 45 ansatte (statlige og kommunale) fordelt på to avdelinger. Vi har kontorer i Namsos,
Flatanger, Fosnes, Namdalseid og Overhalla og betjener nærmere 19 000 innbyggere. Vi samarbeider om oppgavene i
tjenesteområdet. Det må derfor påregnes noe reisevirksomhet, samt arbeid på andre kontor i tjenesteområdet enn ved
NAV Namsos. Enheten er ledet av tjenesteområdeleder.
I NAV Midtre Namdal har vi ledig 100 % fast stilling som Avdelingsleder ved avdeling for arbeid, oppfølging og velferd
(kommunal tilsetting) med tjenestested NAV Namsos. Vi ser etter en avdelingsleder som med smittende engasjement
som kan utvikle avdelingen til å løse sine oppgaver effektivt og med god kvalitet.

Stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver
* Personalansvar og daglig oppfølging for om lag 17 medarbeidere, samt fag- og resultatansvar for sin avdeling
* Lede og utvikle avdelingen med kontinuerlig fokus på å få flere i arbeid og aktivitet
* Legge grunnlag for et godt arbeidsmiljø og være en pådriver for faglig og personlig utvikling av medarbeidere
* Utvikle og effektivisere oppfølgingsarbeidet overfor våre brukere
* Bidra til økt aktivitet på viktige områder, eksempelvis samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere og
brukerorganisasjoner
Avdeling for arbeid, oppfølging og velferd skal legge til rette for at brukere som har behov for utvidet bistand over tid får
mulighet til å skaffe seg og beholde en plass i arbeidslivet. Avdelingen har eget ungdomsteam som jobber med å få
ungdom under 25 år i arbeid/aktivitet eller utdanning. Arbeidsoppgavene omfatter både statlige og kommunale
arbeidsoppgaver. Den enkelte bruker skal få ivaretatt sine behov, se sine muligheter og få hjelp til å utvikle seg videre.
For avdelingen ligger det et særlig ansvar for å yte tjenester til personer som faller utenfor eller får utilstrekkelig hjelp
gjennom andre velferdsordninger. Avdelingen har et spesielt ansvar for økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig,
økonomisk råd og veiledning, frivillig og tvungen forvaltning, kvalifiseringsprogram, oppfølging flyktninger mm.. En viktig
oppgave er å skape gode relasjoner til arbeidsgivere og koble brukeres kompetanse til arbeidslivets behov.

Vi søker en person som har
- Minimum tre-årig utdanning fra høyskole eller universitet. Fortrinnsvis sosialfaglig.
- Kjennskap til NAV sitt samfunnsoppdrag og tjenester
- Gode kommunikasjonsevner
- God IKT-kompetanse
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- Førerkort klasse B
Vi ønsker at du
- Har evne til å motivere og ansvarliggjøre gjennom å skape eierskap og engasjement
- Har dokumentert gjennomføringsevne og har evne til å skape resultater
- Har evne til å skape tillit, veilede og motivere
- Er initiativrik og har gode samarbeidsevner samt godt humør.
- Har kapasitet til å stå støtt i en krevende lederrolle over tid.
- Har ledererfaring og/eller utdanning
NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Lønns- og tilsettingsvilkår
*
*
*
*

Avtalefestet lønn
Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
Spennende arbeidsoppgaver innenfor et viktgi samfunnsområde
Gode muligheter for egenutvikling

* Fleksibel arbeidstid
Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i
arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering.
Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Søknad sendes
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Midtre Namdal samkommune sin nettside (Ledige stillinger). Kontakt
Servicetorget, tlf. 74 21 71 00 hvis du trenger hjelp.
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i
søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles
dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Søknadsfrist

30.04.2015

Utlyst dato

16.04.2015

Kontaktperson
Marthe Mosand Viken, tlf: 412 15 695, marthe.mosand.viken@nav.no

Vårref

524/HMS

