Tillväxtchef
Melleruds kommun med cirka 9300 invånare ligger naturskönt i Dalsland
med närhet till såväl vatten och skog. Du kan behagligt pendla till oss från
både Göteborg, Trollhättan och Karlstad och vi ser möjligheter att koppla
pendling och arbete som ett naturligt inslag i den här tjänsten.
Hjälp oss växa
Vill du vara med att starta upp en ny enhet i Melleruds kommun? Vi arbetar
hårt för att Mellerud ska växa genom näringsliv och invånare, därför startas en
tillväxtenhet. Kommunen befinner sig i ett spännande läge där en ny helt digital
översiktsplan är på samråd och en näringslivsstrategi ska revideras tillsammans
med näringslivet under 2019.
Vi erbjuder
att som tillväxtchef få arbeta med ett spännande, variationsrikt och
mångdimensionellt uppdrag. Du är underställd kommunchefen och arbetar direkt
gentemot byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Som tillväxtchef sitter du med
i kommunchefens ledningsgrupp. Tillväxtenheten ska hantera fysisk planering,
mark- och exploateringsärenden, näringsliv, hållbarhetsfrågor samt
myndighetsfrågor inom PBL och strandskyddsdispenser. I rollen har du alla
möjligheter att vara med och påverka Melleruds framtida utveckling!
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarsfull, engagerad och nytänkande. Tillsammans med dina
medarbetare ska ni utveckla enheten med starkt fokus på att skapa struktur och
samverkan inom och utanför organisationen. Arbetet kräver kunskap och
erfarenhet inom samhällsplanering eller erfarenhet av PBL och Fastighetslagen. Du
har en relevant akademisk examen, troligen inom samhällsbyggnad, juridik,
planering, eller liknande bakgrund som arbetsgivaren bedömer lämplig för
uppdraget. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet är meriterande.
Som person är du utvecklingsorienterad med stor integritet och du har tidigare
erfarenhet av ledarskap. Din ledarskapsförmåga grundar sig i ett gott bemötande
och du är inte rädd att fatta beslut. Du är skicklig på att upprätta strategier och
handlingsplaner samt verkställa dessa.
Om du som person är känd för att vara förändringsbenägen, tänka nytt, vara
handlingskraftig samt uthållig är du varmt välkommen med din ansökan!
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar
I denna rekrytering kan arbetspsykologiska tester komma att användas som en del
av urvalsarbetet.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och
rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
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Upplysningar

Kommunchef: Sophia Vikström
Mail: sophia.vikstrom@mellerud.se
Telefon: 0530-181 05

Välkommen med din ansökan!

