
                                   Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med ca. 1400 innbyggere fordelt på 
                                   øyene Andørja og Rolla.  Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. 
                                   Vi har 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.   
 

 

 

Ibestad kommune søker fritidsklubbleder.   
Ibestad kommune har ledig fast stilling i 35 % som klubbleder.  
Tiltredelse snarest.  
 
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. Fritidsklubben følger 
skoleåret.  
 
Viktigste arbeidsoppgaver: 
 Være en aktiv voksen medspiller og rollemodell 
 Bidra til plan- og utviklingsarbeid 
 Følge opp daglig drift, økonomi og eventuelle hendelser. 
 
Kvalifikasjoner  
Barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende utdanning.  
Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
 
Lønn etter tariff.  
 
Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når 
du får tilbud om ansettelse.   
 
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. 
 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker vil kunne bli offentliggjort selv om søkeren har   
bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jfr. Offentleglova § 25. 
 
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:  
Enhetsleder for kultur Ingvild Johansen, telefon: 94834413, eller oppvekstleder Willy Aas, telefon: 
91126265. 
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