
Temark 

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
 

Rådgiver/førstekonsulent – Vikariat/engasjement 100% 

 

Vi søker førstekonsulent/rådgiver i 100 % vikariat/engasjement ved vårt kontor på Sørlandet 

(p.t. Arendal). Vikariatet varer frem til 30.09.2019 med mulighet til forlengelse. 

Hovedoppgaven er: Sekretariat for kontrollutvalgene i 3 fylkeskommuner og 31 kommuner i 

Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. En viktig del av oppgaven er å forberede, 

saksbehandle og organisere møtene til kontrollutvalgene, rådgi og bistå utvalget i sitt arbeid 

og følge opp utvalgene sine vedtak. Dette innebærer tett kontakt med utvalgsledere og 

utvalget, rådmenn og kommuneadministrasjonen for øvrig, kommunestyrer og revisorer. En 

del reiseaktivitet må påregnes, i forbindelse med både utvalgsmøter, internmøter, kurs og 

opplæring. 

Kvalifikasjon for stillingen: 

 Høyere utdanning 

 Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel 

 Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk – begge målformer 

 God kunnskap om bruk av IT, gjerne erfaring med elektronisk sak- og arkivsystem 

 Førerkort klasse B og bil 

Personlige egenskapet som vektlegges: 

 Gode samarbeidsevner og sørvisinnstilling 

 Selvstendig og løsningsorientert 

 Takle en travel hverdag godt 

 Fleksibel og utadvendt 

Arbeidsgiver tilbyr bl.a: 

 Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innen kommunalt kontrollarbeid 

 Godt arbeidsmiljø 

 Gode arbeidsvilkår, bl.a. fleksitid og godskriving av arbeidsrelatert reisetid 

 Syv ekstra feriedager i året 

 Fri telefon 

 



 

Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er 6 

mnd. 

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i 

befolkningen. 

Henvendelser kan gjøres fortrolig frem til søknadsfristen utløp. Senere vil søkernes navn gjort 

kjent i offentlig søkerliste. 

For nærmere opplysninger, kontakt daglig leder Line Bosnes Hegna tlf. 90 65 64 26. Se også 

vår hjemmesider www.temark.no. 

Søknaden kan sendes på e-post til line.bosnes@temark.no eller til Temark, Postboks 4, 3833 

Bø i Telemark. 

Vedlagt søknaden ønskes CV, vitnemål og relevante attester. 

 

Søknadsfrist: 31.07.2018 
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