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.

Vaktmester / vedlikeholdsarbeider
Vikna kommune har ledig stilling som vaktmester/vedlikeholdsarbeider i 100 % fast stilling.
Tiltredelse i stillingen snarest. Stillingen inngår i kommunens vaktmesterteam.
I stillingens arbeids – og ansvarsområde vil det ligge arbeidsoppgaver for ettersyn og verdibevarende
vedlikehold av kommunale bygg. Utover dette vil det ligge oppgaver der man bistår de øvrige i
vaktmesterteamet i gjennomføring av tiltak etter plan for vedlikehold.
Ønskede kvalifikasjoner:
Det søkes fortrinnsvis etter en allsidig person med relevant praksis innen maling/gulvlegging.
Evne til å jobbe i team og skape engasjement, ta initiativ og være løsningsorientert.
Personlig egnethet vektlegges.
Det er et krav at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.
Vi søker en person som legger vekt på å være fleksibel, serviceinnstilt og selvstendig i sin utførelse av
tjenester i Vikna kommune.
Det forutsettes at søker har førerkort Klasse B
Ved spørsmål om stillingen kan man kontakte ledende vaktmester Ståle Øvereng med tlf. 990 35 180,
e-post: stale.overeng@vikna.kommune.no
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement. Pensjonsordning i
KLP. Lønn iht. hovedtariffavtalens bestemmelser. Godkjent politiattest kreves.
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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