Flatanger kommune

Flatanger kommune ligger på Trøndelagskysten og har vel 1100 innbyggere. Viktigste
næringsveger er havbruk, småindustri og turisme. Kommunen er ett eldorado for
friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen og i fjellet. Kommunesenteret Lauvsnes ligger
ca. en times kjøring fra Namsos
Flatanger kommune skal bosette flyktninger fra november/desember 2016. I denne forbindelse
har kommunen opprettet ny stilling som flyktningekoordinator i rådmannens stab, og søker nå
etter:
 100 % fast stilling som flyktningekoordinator
Kommunens oppgave er å bosette flyktninger og hjelpe dem med å etablere en selvstendig
tilværelse.
I den forbindelse søker vi etter en person som kan ha hovedansvar for å koordinere arbeidet med
bosetting, opplæring og integrering av flyktninger i Flatanger kommune.
Av hovedoppgaver som er tillagt stillingen kan nevnes:
 Plan for mottak, integrering og bosetting av flyktninger
 Oppfølging av introduksjonsordningen
 Være veileder og koordinator for flyktninger
 Miljøarbeid
 Diverse administrative oppgaver (informasjon, rapportering, økonomi,
saksbehandling)
 Kommunens kontaktperson opp mot IMDI, UDI og andre samarbeidspartnere.
 Veileder og tilrettelegger for at flyktningene skal kunne benytte sine ressurser og
bli aktive samfunnsdeltakere.
Vi søker i utgangspunktet etter en person som har relevant 3-årig høyskole og/eller
universitetsutdanning, gode samarbeidsevner, er strukturert og systematisk, og som har evne til å
finne praktiske løsninger. Erfaring fra arbeid med bosetting/integrering av flyktninger og
kjennskap til offentlig sektor er en fordel, men ikke et krav. Personlig egnethet og engasjement
tillegges stor vekt.
Det er utarbeidet stillingsanalyse og kravspesifikasjon til stillingen. Nærmer opplysninger om
stillingen kan fås ved å ta kontakt med rådmann Rune Strøm på telefon 476 36 043 eller pr mail
rune.strom@flatanger.kommune.no
Lønn; etter kvalifikasjoner og avtale
Arbeidssted: Miljøbygget, kommunehuset i Flatanger på Lauvsnes.
Tiltredelse: 1.9.2016
Det forutsettes bruk av egen bil i tjenesten.
Bolig; Flatanger kommune kan være behjelpelig med formidling av bolig.
Det må søkes på elektronisk søknadsskjema og dette finnes kommunens hjemmeside
www.flatanger.kommune.no under fanen ledige stillinger.
Søknadsfrist 3.juni 2016

