SORSELE
KOMMUN

HR-chef 100 %
Sorsele är ett litet samhälle med stor framtidstro mitt i Lappland, har det lilla samhällets fördelar:
närhet och enkelhet. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv. Sorsele satsar mest pengar i
hela landet per invånare på sina bibliotek och är också årets kulturkommun i Västerbotten. Sorsele
är också känt för sitt kvalitativa fiske och friluftsliv. Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda
Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av
aktiviteter.
Här verkar vi tillsammans. Sorsele rankas högst i hela Norrland i Svenskt Näringslivs
företagsranking och det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan
vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive. Sorsele ligger strategiskt till mellan flera
olika flygplatser, med nio mil till den närmaste.
Vi söker nu en HR-chef, på 100 %. Tjänsten är placerad vid avdelningen Stöd och är direkt underställd
kommunchefen. Du ingår i kommunens ledningsgrupp som arbetar med utveckling av kommunen som
helhet. Som HR-chef ansvarar du för att utveckla HR-frågorna i Sorsele kommun. Du ansvarar också för
att utveckla de strategiska administrativa processerna inom avdelningen med ca 18 medarbetare fördelade
inom områdena IT, lön, ekonomi, kansli. Du kommer att vara en viktig aktör i en omställning till ett
digitalt fokus i organisationen.
Arbetsuppgifter:
* Ansvara för stöd och support i HR-frågor till kommunens chefer
* Leda och utveckla det strategiska HR-arbetet
* Vara delaktig i chefsrekryteringar
* Driva lönerevisions- och förhandlingsprocesser
* Strategiska kompetensförsörjningsfrågor
* Leda, utveckla och följa upp de administrativa processerna inom avdelningen
* Vara ett strategiskt stöd i organisationens digitala mognad.
Kompetens/kvalifikationer krav:
Vi söker dig som har högskoleexamen från P-programmet eller kompetens/utbildning som vi bedömer
likvärdig. Du har goda kunskaper i arbetsrätt och erfarenhet av förhandlingar.
Du har erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit kvalificerat och strategiskt personalarbete i ledande
befattning. Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete och administrativa processer. Goda
kunskaper inom arbetsmiljö och löneprocessens olika delar. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd
organisation. Självfallet hanterar du de digitala verktygen.
Dina egenskaper:
Du har ett modernt ledarskap som präglas av professionalism, tydlighet och humanism och du har
förmåga att leda och entusiasmera medarbetare mot uppsatta mål.
Du är mål- och resultatinriktad och har stor tilltro till medarbetarnas förmåga och kunskap.
Du har ett strategiskt analytiskt perspektiv, snarare än detaljorienterat. Samtidigt är du en person som
har förmågan att på ett strukturerat sätt konkretisera och förverkliga visioner och strategier i praktiken.
Du ska ha förmåga till god överblick över processer och projekt samt se till att vi nyttjar varandras
styrkor och arbetar effektivt. Du driver processer proaktivt och kan företräda personalfrågorna på ett
utåtriktat, övertygande och pedagogiskt sätt med lyhördhet för verksamhetens behov.
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Du ska också ha en god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete, vara drivande och arbeta
självständigt genom att ta ansvar samt egna initiativ. Anställningen ställer även krav på flexibilitet,
stresstålighet, god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du ska vara beredd att
lösa såväl små som stora uppgifter på ett effektivt och metodiskt sätt. Stor vikt läggs vid personlig
lämplighet.
Varaktighet/arbetstid:
Anställningen avser heltid och gäller tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde
efter överenskommelse.
Lön:
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Kontaktperson:
Charlotta Tarras-Wahlberg Kommunchef, tel: 0952-140 21
Facklig företrädare:
Vision, Pär Röckner, tel: 0952-143 29
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Besök gärna vår hemsida www.sorsele.se
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
senast 2019-02-08.
Märk din ansökan med: HR-chef
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
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