Ålesundregionens havnevesen er en interkommunal sammenslutning med kommunene
Giske, Haram, Sula og Ålesund. Havnen drives på forretningsmessig basis under ledelse av
et felles havneråd og havnestyre. Havnevesenet har i dag 13 ansatte i heltidsstillinger.
Havnen har stor trafikk og fremstår som et viktig logistikknutepunkt med en av landets største
containerhavner. Virksomheten er sammensatt og omfatter fiskerihavn, container- og
godshavn, cruisehavn, havn for offshorerelatert virksomhet og gjestehavn for fritidsbåter.
Havnen har vært gjennom en ekspansiv periode med utbygging av nye havnefasiliteter.
For øyeblikket pågår videre utbygging av havneanleggene med tanke på økt aktivitet
og effektivisering av terminalfunksjonene.

Administrasjons- og lønnsmedarbeider (15/2386)
Ålesundregionens havnevesen har de senere årene opplevd en kraftig vekst i aktiviteten.
Da en av våre medarbeidere går over til en annen stilling internt søker vi nå etter en
administrasjons- og lønnsmedarbeider til vår økonomiseksjon.
Den vi søker er:
• en person med høyskoleutdannelse og relevant praksis
• kjent med og har kunnskap om relevante datasystemer
• positiv og serviceorientert
• strukturert og har gode samarbeidsevner
• endringsvillig og kan bidra til videre utvikling av seksjonen
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:
• lønns- og regnskapsrelatert arbeide
• møte, saks og dokument håndtering (elektronisk)
• generelle administrative oppgaver
• service og kontaktpunkt for kunder og andre eksterne
• sentralbordfunksjon
Vi tilbyr:
• en stilling i et flerfaglig miljø med fleksible utviklingsmuligheter
• varierende arbeidsoppgaver som spenner over mange kompetanseområder
• konkurransedyktige betingelser
• en god offentlig pensjonsordning
Administrasjonen er lagt til Ålesund kommune med kontorsted på Skansekaia.
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lovverk,
reglement og avtaler for kommunen.
For nærmere opplysninger, økonomi- og adm.sjef Torgeir Emblem, tlf 70 16 34 08.
Søknadsfrist: 10. april 2015.
Vi ber om at søknaden sendes elektronisk, se www.alesund.kommune.no under
«Ledige stillinger». Du finner også søknadsskjemaet på https://e-skjema.no/alesund/.
Evt. papirsøknader sendes Ålesundregionens Havnevesen, Skansekaia, 6002 Ålesund.
Vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden.

