
                                   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 prosjektleder for omstilling bofellesskap i engasjement 
Ved seksjon for oppvekst er det ledig spennende prosjektlederstilling i 100 % i fra nå og ut 2019.  
Tiltredelse snarest.  
 
Ibestad kommune har siden 2010 drevet bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Det har 
vært bosatt barn/unge som på bosettingstidspunktet har vært i alderen 10-18 år. Alle bosatte har 
vedtak etter barnevernloven da de er kommet uten omsorgspersoner til Norge. 
Det har vært 21 årsverk tilknyttet enheten. Nå er det 15 årsverk. De ansatte har hatt variert 
kompetanse, ulik yrkesbakgrunn og livserfaring. Det er mange høgskoleutdannede innenfor helse og 
sosialfag.  
Ibestad bofellesskap får ikke lenger flere bosatte. Det betyr en gradvis nedbygging av enheten. For 
Ibestad kommune er det dramatisk å miste en så stor arbeidsplass. Konsekvensene kan bli store 
både på kort og lang sikt. 
 
Kommunestyret i Ibestad har vedtatt å etablere prosjekt «omstilling bofellesskapet» der det gjøres 
vurderinger av ulike mulige andre driftsoppgaver. 
Vi søker en person som kan tenke nytt, se andre muligheter og initiere forslag til omstilling for 
bofellesskapet.   
 
Kvalifikasjoner  
Høyskoleutdanning på minimum bachelornivå, gjerne innenfor organisasjonsutvikling og ledelse. 
Erfaring fra arbeid med endring/prosjektledelse i offentlige virksomhet er ønskelig og vil bli vektlagt.  
 
Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved godkjenning av utdanning fra Nokut og 
Utdanningsdirektoratet. Minoritetsspråklige må ha bestått Bergenstest høyeste nivå og vedlagt med 
dokumentasjon. Dette gjelder ikke søkere fra Skandinavia. Dette kravet kan fravikes hvis søker kan 
dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
 
Lønn etter avtale.   
 
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. 
 
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:  
Enhetsleder Aina Brox Mathisen, telefon: 94059960 eller oppvekstleder Willy Aas, telefon: 
91126265. 
 
Søknadsfrist 2.6.2019 

http://www.jobbnorge.no/

