
KRAVSPESIFIKASJON – RÅDMANN VARDØ KOMMUNE 
 

Stillingen 

Rådmannen i Vardø rapporterer til ordfører, formannskap, komiteer og Vardø bystyre 

Stillingen som rådmann har kontorsted på Vardø rådhus. 

  

Rådmannen skal styre og utvikle Vardø kommunes virksomhet internt, ivareta forholdet til 

overordnet nivå, sikre riktige relasjoner og ekstern kommunikasjon i forhold til offentlighet og 

interessenter. 

 
Utdanning og kompetanse  

- Det kreves utdanning på høgskole-/universitetsnivå fortrinnsvis med master eller hovedfag med 

mindre særskilt erfaring kompenserer 

- Relevant utdanning vil bli vektlagt 

 

Arbeidserfaring inklusive ønsket erfaringsgrunnlag 

- Det kreves  relevant ledererfaring med dokumenterte resultater 

- Erfaring fra offentlig virksomhet vil bli vektlagt 

- Erfaring fra overordnet planlegging, økonomistyring og gjerne næringsutvikling 

- Arbeid med visjoner, målsettinger og strategier vil bli vektlagt  

 

Kunnskap om eller kjennskap til  

- Engasjement og proaktivitet i samspill med næringsaktører og andre samarbeidspartnere 

- Samarbeid med ansatte og deres organisasjoner, lov og avtaleverk og partssamarbeid 

- Kompetanseutvikling for ansatte som grunnlag for organisasjonens utvikling 

- Kunnskap om HMS-arbeid med verdier og kulturforståelse vil bli vektlagt 

 

Personlige egenskaper som vektlegges  

- Åpen og involverende arbeidsmåter overfor medarbeidere, kolleger, tillitsvalgte mv. 

- Integritet og evne til å formidle syn utad på en ryddig og prinsipiell måte 

- Tydelighet, tillitsvekkende, motiverende og personlig trygghet  

- Lagbygger med utvikling av fellesskapsfølelse og konstruktivt samarbeide 

- Dyktighet både på intern og ekstern kommunikasjon, skriftlig og muntlig 

- Bidra til dialog og bedre tilfredsheten med kommunale tjenestetilbud  

- Handlingsorientert som stiller krav til medarbeidere og stimulere til ansvar og utvikling 

- Forstå/beherske kompleksitet og dynamikk i samspillet mellom politikk og administrasjon 

- Samarbeidsorientert, legger vekt på gode prosesser og lagspill – å være samlende  

 

Annet av vesentlighet for stillingen  

- Eventuell bakgrunn der det er grunnlag for, eller kan bli stilt spørsmål om, noen form for misbruk av 

økonomiske midler eller misbruk av myndighet ellers 

- Tilgjengelighet og å kunne håndtere avklaringsbehov og eventuelt akutte spørsmål 

- Forhold som kan gi grunnlag for mistillit administrativt, politisk eller i befolkningen 


