Ledige stillinger
ØKONOMISJEF

BEREDSKAPSKOORDINATOR

FRISKLIVSMEDARBEIDER

• 100 % fast stilling ved økonomiseksjonen.
Vi søker en strategisk, handlekraftig og
motiverende person som skal være en viktig
pådriver og utvikler i strategiske prosesser.
Søknadsfrist: 12. juni.

• 100 % prosjektstilling ved Nordmøre
Interkommunale Utvalg mot Akutt
Forurensing (NIUA). Varighet 1 år,
med mulig forlengelse.
Kristiansund er vertskommune for NIUA og
driftes daglig av Brann- og redningsenheten.
Søknadsfrist: 23. juni.

• 100 % fast ved Storhagen helsehus.
Arbeidsfelt barn/unge ved Friskliv og mestring.
Søknadsfrist: 6. juni.

PERSONALSJEF
• 100 % fast stilling som personalsjef ved
personal- og organisasjonsseksjonen.
Vi søker en person med tydelige lederegenskaper, samarbeidsevner og gjennomføringskraft, og som kan bidra til å bygge opp
og videreutvikle kompetansen innenfor
personalområdet.
Søknadsfrist: 12. juni.

VERNEPLEIER

PROSJEKTLEDER 2. gangs utlysning

• 100 % fast stilling ved Tildeling og koordinering.
Søknadsfrist: 3. juni.

• 100 % fast stilling ved Eiendomsdrift.
Vi søker en erfaren prosjektleder til ulike
byggeprosjekt.
Søknadsfrist: 6. juni.

• 100 % fast stilling ved Dale barneskole.
Vernepleierens oppgaver er knyttet til elever
med særskilte behov i både skole og SFO.
Søknadsfrist: 6. juni.

KONSULENT

ARKIVKONSULENT
• 100 % vikariat ved Dokumentsenteret,
med mulighet for fast ansettelse.
Søknadsfrist: 6. juni.

SYKEPLEIER
• 2 x 100 % fast og vikariat ved Storhaugen
helsehus, avd. for øyeblikkelig hjelp og
korttid
Søknadsfrist: 6. juni.

SPESIALSYKEPLEIER
• 100 % fast ved Storhaugen helsehus,
avd. for rehabilitering og kortttid.
• 2 x 100 % fast ved Storhaugen helsehus,
avd. for palliasjon og korttid.
Søknadsfrist: 6. juni.

STUDENT/ELEVSTILLINGER
• 4 stillinger ved Storhaugen helsehus.
Søknadsfrist: 6. juni.

Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no under fanen «Ledige stillinger».

Kunngjøringer
BYJUBILEUMSPRISEN 2017
I anledning Kristiansunds 275-årsjubileum lyser vi
sammen med Gjensidige Nordmøre og Romsdal ut en
pris på kr. 100 000 som skal gå til et lag eller en
organisasjon som har fremhevet Kristiansund på en
positiv måte gjennom sin innsats innenfor kultur, idrett/
friluftsliv eller annet organisasjonsarbeid. Kommunen
ved jubileumskomiteen velger blant innkomne forslag,
og aktører kan både nominere seg selv og andre.
Nominasjon med begrunnelse sendes på epost til
tore.myrum@kristiansund.kommune.no, og spørsmål om prisen kan
rettes til samme adresse. Merk eposten med Byjubileumsprisen 2017.
Frist for innsending er 16. juni.

AVKASTNING LEGATMIDLER
Kåre Andreas og sønn Carl Ingvar Fjelles’s legat til studenter i musikk og
sang. Tildeles: Enkeltpersoner som vil videreutdanne seg innen musikk
eller sang. Fortrinnsvis elever ved Atlanten videregående skole.
Søknad sendes: Kristiansund Kommune, Fjelles Legat,
Økonomiseksjonen, Rådhuset, 6509 Kristiansund.
Søknadsfrist 09.06.2017.

VIL DU BLI VALGMEDARBEIDER
Det er stortingsvalg søndag 10. og mandag 11. september og vi trenger
valgmedarbeidere til å jobbe i valglokalene. Valgmedarbeideren tar imot
stemmesedler, rettleder velgerne og gjør andre praktiske oppgaver. Som
valgmedarbeider må man være ansvarlig, serviceinnstilt og over 18 år.
I år har vi elektronisk manntall. Kommunen gir opplæring i systemet,
men forutsetter grunnleggende IKT-forståelse. Valgmedarbeiderne blir
godtgjort etter gjeldende satser.
Påmeldingsskjema finner du på kristiansund.no, søkeord: valgmedarbeider

Har du spørsmål, kontakt toril.skram@kristiansund.kommune.no,
tlf. 71 57 40 60/930 52 149, eller rigmor.holten@kristiansund.kommune.no
tlf. 71 57 43 90/994 01 337.

VEDTATT REGULERINGSPLAN VEISERVICEANLEGG
I BOLGA (R-290)
Bystyret vedtok i møte 9. mai 2017, sak 17/39, detaljregulering for
Veiserviceanlegg i Bolga (R-290) med tilhørende bestemmelser.
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et
veiserviceanlegg som inneholder døgnhvileplass for førere av tunge
kjøretøy, bensinstasjon, samt næring.
Reguleringsplanen er straks bindende for nye tiltak eller utvidelse av
eksisterende tiltak som nevnt i pbl § 1-6. Det samme gjelder annen
bruk som kan vanskeliggjøre gjennomføring av planen. Vedtatt plankart i
målestokk 1:1000, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse,
samt andre sentrale saksdokumenter, er tilgjengelig på internettsiden;
www.kristiansund.no, se «Høring, prosjekt og planer», og hos Plan- og
byggesak, Øvre Enggt.8. Berørte parter får tilsendt varsel.
Vedtaket kan i henhold til pbl. §1-9 og forvaltningslovens kap.VI,
påklages til fylkesmannen. Klage må være grunngitt og sendes:
postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Planog byggesak, Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund N, innen 12.6.2017.

PÅ NETT MED BIBLIOTEKET
Trenger du hjelp til å komme litt videre med PC eller nettbrett? Biblioteket arrangerer datakurs for deg som har lyst til å komme i gang med
offentlige tjenester på nett, netthandel og Facebook.
4 økter over to uker: 30. mai og 1. juni, 6. juni og 8. juni, kl. 12.00-13.30
Obs! Deltakere må ha med egen PC eller nettbrett/iPad, og bankIDbrikke eller pinkoder til MinID. Påmelding til Kristiansund bibliotek
tlf. 71 57 51 00 eller e-post: bibliotek@kristiansund.kommune.no

Politiske møter
• Valgstyret: 23.mai kl. 12.00, formannskapssalen.
• Formannskapet: 23. mai kl. 13.00, formannskapssalen.
• Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur: 24. mai kl. 13.00, Møterom 3.etg., rådhuset.
Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet.
Trykker du
når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune,
får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.

