Vikna kommune ligger på Namdalskysten i Nord-Trøndelag fylke. Kommunen har ca 4 400
innbyggere, hvorav ca 3000 bor i og omkring kystbyen Rørvik. Folketallet har vært i jevn vekst de
siste årene. Rørvik er et skole- og kommunikasjonssenter i regionen, og har et velutviklet privat og
offentlig servicetilbud. Ytre Namdal videregående skole er lokalisert i Rørvik. Kommunen har et
næringsliv i god utvikling.
Vikna har en unik skjærgård, og byr på rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen har
mange frivillige lag og foreninger som driver et allsidig kulturarbeid. Godt utbygde idrettsanlegg.
Kommunen har gode kommunikasjoner bl. a. daglig flyforbindelse og hurtigruteanløp.

Vikna kommune – Økonomiavdelingen
Ledig stilling som Controller – vikariat i perioden 01.04.16 – 01.05.17
I rådmannens stab – økonomiavdelingen – er det ledig et vikariat som Controller i 100 %
stilling. Stillingen rapporterer direkte til økonomisjefen og er stedfortreder for denne.
Hos oss er menneskene like viktig som systemene - vi trenger derfor dyktige og
kvalitetsbevisste mennesker med oss på laget for å skape en positiv og framtidsrettet
samhandling, utvikling og ressursutnyttelse.
Sentrale oppgaver tillagt stillingen vil være:
- innfordring, eiendomsskatt, startlån
- innkjøp og e-handel
- bidra i arbeidet med utarbeidelse av budsjett, økonomiplan og regnskap
- økonomisk og virksomhetsmessig rapportering
- økonomiske beregninger
- prognose-/analysearbeid for kostnadskontroll og inntektssikring
- veiledning overfor driftsenhetene
- KOSTRA-rapportering og utvikling av viktig økonomisk styringsinformasjon
- bidra til årsmeldingen
- oppfølging innenfor fagfeltet etter behov
Kvalifikasjoner:
- høyere økonomisk utdannelse. Søkere uten slik utdanning, men med lang praksis fra
arbeidsområdet kan også bli vurdert
- erfaring fra styring og økonomisk oppfølging
- erfaring i bruk av Excel og generelt god Ikt-kompetanse
- kjennskap til offentlig virksomhet og regelverk for offentlige anskaffelser er en fordel, men
ikke noe krav
Personlig egenskaper:
- strukturert, systematisk og nøyaktig
- selvstendig
- utviklingsorientert
- du er en lagspiller som samhandler godt med de øvrige i organisasjonen
- god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- fleksibel og med stor arbeidskapasitet

Kontakt: Økonomisjef Synnøve Westgård, tlf. 951 08 081 eller Controller Ida Fløan Beisvåg,
tlf. 416 23 747
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement.
Pensjonsordning og personalforsikring i KLP. Lønn iht. hovedtariffavtalens bestemmelser.
Skriftlig søknad vedlagt CV, samt kopi av attester, vitnemål og referanser sendes Vikna
kommune v/ rådmannen, postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik.
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