Loppa kommune

Ønsker du varierte arbeidsoppgaver kombinert med tid til familie? Kan du tenke deg å bytte hektisk byliv med roligere omgivelser?
Da er livet i Loppa et godt valg for deg! Loppa kommune ligger vest i Finnmark og har ca. 870 innbyggere. Loppa grenser til Troms
i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord. Det tar ca. 1,5 time med bil til Alta. Kommunesenteret Øksfjord har daglige
hurtigruteanløp. Gangavstand til det meste, kombinert med lett tilgjengelig og storslått natur.

Ledig prosjektstilling som
bosettingskoordinator - 100%
Loppa kommune har ledig 100 % prosjektstilling som bosettingskoordinator, foreløpig for to år,
med mulighet for forlengelse.
Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen:
- Oppfølging og veiledning av kommunens bosatte flyktninger og arbeidsinnvandrere
- Sikre grunnleggende kvalifisering i norsk språk
- Samarbeid med andre instanser
Ønskede kvalifikasjoner:
- Relevant utdanning, fortrinnsvis på høyskole/universitetsnivå
- Være serviceinnstilt, og kunne jobbe selvstendig og målrettet
- Evne til å møte mennesker i krevende livssituasjoner på en respektfull og profesjonell
måte
- Samarbeidserfaring med interne og eksterne samarbeidspartnere
- God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
- Gode digitale ferdigheter
- Erfaring med tverrfaglig arbeid
- Erfaring med saksbehandling og lovanvendelse er ønskelig
Personlige egenskaper:
- Du er god på relasjonsbygging og har gode samarbeidsegenskaper
- Har evnen til å jobbe målrettet, strukturert og effektivt
- Er positiv, og entusiastisk selv i vanskelige situasjoner
- Har pågangsmot
- Personlige egenskaper vektlegges sterkt
Vi tilbyr:
- En god arbeidsplass med dyktige medarbeidere og ledere
- Kort vei til arbeid, fantastisk natur og varierte fritidsaktiviteter
- Loppa kommune er en IA-bedrift
- God pensjonsordning i KLP og statlige virkemiddelordninger som nedskriving av studielån
Søknadsfrist:04.02.2021
Oppstart: snarest
Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og
tariffavtaler.
For spørsmål om stillingen, kontakt: oppvekst- og kultursjef tlf. 78453009 ev. Personalrådgiver
78453005.
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes: postmottak@loppa.kommune.no
Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere!
Loppa kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet
om ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetslovens § 25.

