
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.  I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja. I løpet av 12 års levetid har 
arrangementet klart å bli  nord-norges største folkesportarrangement, blant annet kjent fra TV-serien 
”Folk” på NRK.  Tour De Andørja har i senere tid skapt nye store arrangementer med stor suksess, se 
www.letour.no  
 

Næringsutvikler 
Ved seksjon for Plan- næring og utvikling er det ledig en 100% fast stilling som næringsutvikler.  
Stillingen innebærer saksbehandling innenfor landbruk, jordloven, tilskuddsordninger og ulike 
næringsområder, mm.  Vi har behov for en medarbeider med fokus og engasjement på nyetablering og 
styrking av eksisterende arbeidsplasser i kommunen.  I arbeidet vil personen være kontaktleddet 
mellom næringsutøvere i kommunen og offentlige institusjoner. 
 
Vi søker etter en positiv og engasjert person som har: 

 Utdanning på universitets- eller høyskolenivå. 

 Relevant praksis fra privat og/eller offentlig virksomhet innenfor næringsutvikling. 

 Evne til god kommunikasjon med næringslivet. 

 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

 Evne til å jobbe mot de mål som settes for kommunens næringsutvikling 
 

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. 
 

 Søknad m/CV sendes:  
Ibestad kommune, 9450 Hamnvik, eller  

postmottak@ibestad.kommune.no innen 9. september 2011. 
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