
Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 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.   
Vi har også et rikt kulturliv med mange lag og foreninger og et aktivt idrettsmiljø med stor bredde. 
Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og 
friluftsaktiviteter. 
 

Daglig leder bofellesskap 
Ibestad kommune har besluttet å bosette inntil 13 mindreårige flyktninger.  Bofellesskapet er nå i en 
oppstartfase.  I den forbindelse lyses det ledig en 100 % fast stilling som daglig leder for bofellesskapet. 
Daglig leder skal organisere og lede driften av bosettingen. 
 
Vi søker etter en person som: 
- Har evne og vilje til å virkeliggjøre og organisere en trygg og velfungerende bosetting av mindreårige 

flyktninger. 
- Har relevant høyskoleutdanning. 
- Har erfaring fra personalledelse og økonomi. 
- Har lederegenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å inspirere og 

motivere sine medarbeidere. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 
Ibestad kommune kan tilby 
- Utfordrende arbeidsoppgaver 
- Lønn etter avtale 
- Fleksitidsordning 
- God pensjonsordning 
 
Annet:  
Tilsettingen skjer på de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler. 
 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren vil kunne bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om 
ikke å bli ført opp på søkerlisten, jfr. Offentleglova § 25. 
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov. 
Politiattest skal framlegges ved evt. tiltredelse. 
 
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen. 
 
Nærmere opplysinger om stillingen, får du ved å henvende deg til: 
Ibestad kommune v/oppvekstleder Dag Indresand, eller personalsjef Roald Pedersen  
Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00. 
 
Søknad m/CV sendes: 
Ibestad kommune, 9450 HAMNVIK  
eller postmottak@ibestad.kommune.no 

Søknadsfrist: 5.02.2011 
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