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Räelse av skrivfel
I senaste Infoblad angavs a nästa kommunfullmäkge hålls 21.10.

Den korrekta informaonen är a nästa
kommunfullmäkge hålls torsdagen 20.10 kl. 18.30.
Kallelse och föredragningslista ll fullmäkge 20.10 kommer a
sändas ut som vanligt senast sju dagar före mötet ll berörd krets,
i enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga.
(Enligt stadgan informeras allmänheten ”i mån av möjlighet om
sammanträdet via hemsida och Eckerö info”,
så skrivfelet i senaste Infoblad har inga konsekvenser för mötet
20.10 eller kallelsen ll det mötet.)

Väl mö torsdagen 20.10 kl. 18.30!
Åsa Gustafsson
Kommundirektör
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Eckerö är en kommun i landskapet Åland med drygt 900 invånare. Budgeten omfaar ca 5 miljoner euro
och kommunen har ca 60 anställda. Avståndet $ll Mariehamn är 35 km.

Vi söker kommundirektör
Eckerö kommuns fokus är a ge invånarna service av god kvalitet och a driva verksamheten kostnadseﬀekvt. Di uppdrag som ledande tjänsteman är a genomföra poliska beslut ufrån uryckta ambioner och ll fastställd budget. Du är direkt underställd kommunstyrelsen och bidrar ll tydlighet i rollfördelning mellan polik och förvaltning samt främjar e go samarbete. I rollen ansvarar du för a förvaltningen sköts i enlighet med gällande lagar, regler och policys.
Du styr, leder och utvecklar kommunens verksamhet. Några av arbetsuppgi.erna är a ta fram underlag
för polikernas strategiska arbete, bereda och föredra ärenden, planera och följa upp verksamhet och
ekonomi, utveckla styrning och styrdokument samt a coacha medarbetare. Som kommunens ledande
tjänsteman har du arbetsledaransvar för ca o personer. Du företräder också kommunen i olika sammanhang.
Vi söker dig som har erfarenhet av kommunal förvaltning, förändrings- och verksamhetsutvecklingsarbete. Du har övergripande kunskaper inom ekonomi och HR. Du är högskoleutbildad. För a lyckas i
rollen ser du ll helheten och har fokus på mål, resultat och god ekonomisk hushållning. Du är analysk
och arbetar strukturerat. Som person är du trygg och har självinsikt. Du är en kommunikav ledare som
skapar förtroende och engagemang.
Frågor besvaras av kommunfullmäkges ordförande Anders Svebilius tel. +358 40 596 4207 och kommunstyrelsens ordförande Mikael Selander tel. +358 457 343 2664 samt av rekryteringskonsult Anee
Olheim tel. +46 70 790 95 50.
Anställningen är llsvidare och held. Tillträde snarast, provanställning kan komma a llämpas. Sista
ansökningsdag 26.10.2016. Inledande intervjuer planeras ll 2-4 november.
Ansökan: Personligt brev samt CV skickas ll info@eckero.ax

Soma Move/Pilates på onsdagar ställs in tillsvidare
på grund av för få deltagare.
För mer info ring Gunilla Mattsson tel 0457-3431974
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