
                                            Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med ca 1400 innbyggere fordelt på 
                                           øyene Andørja og Rolla.  Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunnel. 
                                           Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet.  
                                           I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, 
                                           Finnsnes og Tromsø. 
                                        Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri,  
                                    forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full  
                                barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.   
                         Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike 
fjell- og friluftsaktiviteter hele året. I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja som i den senere 
tid har skapt nye store arrangementer med stor suksess, se www.letour.no  

 

Ibestad kommune søker ansatte til stillinger  

under kultur: Badevakt, klubbleder, tekniker kulturhus 
 

Ibestad kommune åpner opp for ansettelse på en eller flere av stillingene fra samme søker. 

Badevakt 
Ibestad kommune har en svømmehall i Ibestad kulturhus med offentlig bading  

hver torsdag.  Åpningstidene for publikum er 17:00-21:00. 

 

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet og må kunne grunnleggende livredning  

og førstehjelp.  Du må ha gode svømmeferdigheter, kunne stupe og dykke, og du må kunne 

beholde roen hvis en kritisk situasjon oppstår.  

 

Stillingen er på 12% og opplæring i håndtering av anlegget vil bli gitt. Det gjøres oppmerksom på at 
ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres 
når en får tilbud om ansettelse.   
 
Arbeidsoppgaver: 

 Klargjøring og rydding av basseng og område  

 Publikumsrettet arbeid: ta i mot inngangspenger, ansvar for sikkerhet og implementering 

av rutiner ang sikkerhet 

 Administrativt: økonomi, skrive rapport angående antall besøkende og ved eventuelle 
ulykker 

 Ansvar for å veilede assistent 
 
Kvalifikasjoner for stillingen: 

 Kurs i livredning og førstehjelp/badevaktkurs 

 Kurs kan tilbys gjennom ansettelse 

 Personlig egnethet vektlegges 
 

 

http://www.letour.no/


Klubbleder 
Ibestad Fritidsklubb holder til i to lokaler, et på Andørja og et på Rolla. Fritidsklubbene har åpent 

en kveld hver i uka og veksler mellom å holde åpent en fredag i måneden. Ordinær åpningstid er 

mellom 18:00-22:00. 

 

Fritidsklubben på Andørja holder til i lokalene til Andørja Montessoriskole, tidligere Solstad skole, 

og holder åpent på tirsdager. Fritidsklubben på Rolla holder til i lokalene til Ibestad 

kompetansesenter, tidligere Ibestad vgs, og holder åpent på mandager. 

 

Stillingen er på 35% på årsbasis, arbeidstiden er komprimert til skoleåret da fritidsklubben er åpen. 

 
Arbeidsoppgaver: 

 Være en aktiv voksen medspiller og rollemodell 

 Utarbeide årsplan for aktiviteter 

 Administrativt: økonomi og skrive rapport angående eventuelle hendelser 
 
Kvalifikasjoner for stillingen: 

 Barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende utdanning eller erfaring  

 Personlig egnethet vektlegges 
 
Det gjøres oppmerksom på at ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før 
tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse.   

Tekniker kulturhus 
Ibestad kulturhus består av flere områder der en tekniker kan få oppdrag med å rigge til lys/lyd. De 

aktuelle områdene er foajeen og kultursalen på kulturdelen og idrettshallen på idrettsdelen. Man 

må forvente en del rigging og kjøring av lys/lyd og arbeid utenom ordinær arbeidstid, enkelte 

arrangement er på kveldstid og i helger.  

  

Stillingen er på 15%. 

 

Arbeidsoppgaver: 

 Diverse gjøremål i forhold til forskjellige typer arrangement 
 
Kvalifikasjoner for stillingen: 

 Erfaring, utdanning eller kurs relevant for arbeidet med lys/lyd 

 Mulighet for kursing i bruk av utstyr 

 Personlig egnethet vektlegges 
 
 
 
 
 
 
 



Gjeldende for alle stillingene 
Annet: 

 Tiltredelsesdato snarest 

 Tilsettingen skjer på de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler.  

 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju 
 
Vi tilbyr:  

 Lønn etter tariff.  

 Ibestad kommune er en IA-bedrift  

 Gode pensjons og forsikringsvilkår 
 
Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  
Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i 
programmet. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen får en ved henvendelse til:  
Enhetsleder for kultur Ingvild Johansen. Telefon: 94834413 
 
Søknadsfrist: 4.februar 2018 
 

http://www.jobbnorge.no/

