
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. 
 

Prosjektleder 
Ibestad kommune søker etter prosjektleder til en prosjektstilling i 2 år. 
Tiltredelse snarest. 
 
Vi ønsker en medarbeider som skal lede og være en pådriver for å få gjennomført våre 
investeringsprosjekt innen kommunalteknikk og/eller bygg innen de rammer som er satt.  
 
Utdannelse 
Søkere kan ha ulik utdannelsesbakgrunn, ingeniørhøyskole, teknisk fagskole, annen høyskole eller 
universitetsutdanning. Både søkere som er nyutdannet og søkere med realkompetanse kan bli vurdert. 
Det viktigste er søkers personlige egenskaper for å følge opp og sørge for gjennomføring av de 
prosjekter kommunestyret har vedtatt. 
 
Hovedoppgaver 
Hovedoppgaver blir å følge opp kommunens investeringsprosjekter innen kommunalteknikk og bygg  og 
utredningsarbeid innenfor samme fagfelt 
Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen. 
 
Lønnsvilkår 
Lønn etter avtale. 
Stillingen er plassert i seksjon for Plan- næring og utvikling 
 
Annet 
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. 
 

Nærmere opplysinger om stillingen, får du ved å henvende deg til: 
Ibestad kommune v/leder plan- næring og utvikling Geir Sætre, eller personalsjef Roald Pedersen. 
Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00. 
 
Søknadsfrist 12. februar 
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Ibestad kommune, 9450 Hamnvik 
eller pr. e-post til postmottak@ibestad.kommune.no  

 

Kopier av attester og vitnemål returneres kun etter anmodning.  
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