
                                            Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med ca 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.   
                         Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike 
fjell- og friluftsaktiviteter hele året. I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja som i den senere 
tid har skapt nye store arrangementer med stor suksess, se www.letour.no  
 

 
Ibestad kommune søker forandringsentreprenør/prosjektleder 100 % stilling i 
engasjement. 
Ved seksjon for oppvekst er det ledig spennende prosjektlederstilling i 100 % i et år fra tiltredelse, med 
mulighet for forlengelse.  Tiltredelse snarest mulig.  
Ibestad kommune arbeider med å innføre et system for flerfaglig samarbeid og tidlig innsats, Bedre 
tverrfaglig samarbeid - BTI. Se http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/  for mer 
informasjon om modellen.  
Prosjektlederen skal lede innføring av BTI-systemet i Ibestad kommune og en modell for systematisk 
identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.  
Stillingen er direkte underlagt seksjonsleder for oppvekst.  

 
Kvalifikasjoner for stillingen: Høyskoleutdanning på minimum bachelornivå, gjerne innenfor 
organisasjonsutvikling og ledelse. Erfaring fra arbeid med endring/prosjektledelse i offentlige 
virksomhet er ønskelig og vil bli vektlagt. Personlig egnethet vektlegges. Vitnemål og attester vil bli 
etterspurt ved behov.  
 
Vi tilbyr:  

 Lønn etter avtale.    

 Ibestad kommune er en IA-bedrift  

 Gode pensjons- og forsikringsvilkår 

 Tilrettelegging for pendling 

 Behjelpelig med å skaffe bolig 

 

Annet: 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  

 Tiltredelsesdato så snart som mulig.   

 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.  

 Tilsettingen skjer på de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler.  

 

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 stillingen får en ved henvendelse til:  

Oppvekstleder Willy Aas, telefon tlf.: 91696556 og willy.aas@ibestad.kommune.no. 

 

Søknadsfrist: 15/10-17 
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