IKT Indre Namdal IKS er et interkommunalt IKT selskap som eies av kommunene Røyrvik,
Namsskogan, Lierne, Snåsa, Grong og Høylandet. Selskapet har som formål å innføre, drifte
og utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi hos eierne.
Selskapet ble etablert i 2003 og har siden oppstart innført en rekke løsninger som brukes i
daglig drift av kommunene. Selskapet har i dag 3 ansatte. I tillegg er det tett samarbeid med
kommunale IKT-konsulenter, leverandører av driftstjenester og fagløsninger.

LEDIG 100% FAST STILLING SOM KONSULENT
Vi søker etter en person i 100 % fast stilling som skal bidra til at selskapet kan følge opp
dagens løsninger, samt sørge for videre utvikling. Du vil være i jevnlig kontakt med
kommunene og andre samarbeidspartnere, og være en teknisk ressurs i eier kommunenes
fagnettverk samt delta aktivt i forbyggende datasikkerhetsarbeid. Du må ha god muntlig og
skriftlig framstillingsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kontorlokalisering vil fortrinnsvis være sammen med daglig leder i Røyrvik, men kan evt.
tilpasses ut fra bosted i Indre Namdal.
Arbeidsoppgaver:
 Bidra i den daglige driften av selskapet med oppfølging av eierne
 Prosjektledelse og deltakelse
 Gjennomføre offentlige anskaffelser
 Strategi og utviklingsarbeid
 Jevnlig kontakt med kommunene og andre samarbeidspartnere
Ønskede kvalifikasjoner:
 Evne til selvstendig og strukturert arbeid
 Evne til omstilling og nytenking
 Bred erfaring med bruk og utvikling av IKT-tjenester, helst fra kommunal sektor
 Erfaring fra offentlig virksomhet og offentlige anskaffelser
 Erfaring med prosjektledelse
 Relevant høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
Søknadsfrist: 26.05.2017
Tiltredelse: 01.08.17 eller etter avtale.
Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP med 2 % pensjonsinnskudd og 6 mnd. prøvetid.
Søknad på stilling sendes elektronisk via skjema Ledige Stillinger på Røyrvik kommunes
nettside. www.royrvik.kommune.no
For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med daglig leder
Stein Vidar Aspnes tlf: 911 90 943 epost: stein.vidar.aspnes@iktin.no
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