KOMMUNDIREKTÖR I KUMLINGE
Kumlinge är en i Ålands skärgård belägen kommun som är en trygg plats mitt i havet.
Här tar vi hand om varandra och njuter av god service och korta beslutsvägar.
Kommunen består av de fyra huvudöarna Kumlinge, Enklinge, Seglinge och Björkö.
Kumlinge är helt svenskspråkigt likt övriga Åland.
Vår organisation är liten och trygg. Stämningen är god och miljön inspirerande. En
arbetsdag kan innefatta både stora principiella frågor såväl som små frågor av
detaljkaraktär.
Då vår nuvarande kommundirektör lämnar posten för nya utmaningar lediganslår vi
tjänsten som KOMMUNDIREKTÖR.
Du som söker ska ha:
• lämplig akademisk examen
• dokumenterad förmåga att självständigt leda och utveckla både verksamhet och
personal
• förmåga och vilja att arbeta med utvecklingsfrågor
• god samarbetsförmåga
• förmåga att arbeta och framställa beredningar strukturerat
• förmåga att bygga nätverk och påverka externa beslutsprocessen
Dessutom är det meriterande med förvaltningserfarenhet och erfarenhet av
ekonomiförvaltning. God kännedom om åländska förhållanden är också meriterande.
Som kommundirektör är du kommunens ledande tjänsteman och ansvarig för beredning
av ärenden inför kommunstyrelsen. Du arbetar tillsammans med sektorchefer,
byråsekreterare och bokförare på kommunkansliet, vilka du även vid behov vikarierar
för. Du kommer att vara involverad i kommunens arbete med att få fler invånare och bör
ha ett intresse av utvecklingsfrågor. Ditt arbete innehåller kontakter och samarbete med
grannkommuner, Ålands landskapsregering och lokala sammanslutningar.
Kommundirektörens instruktion finns på
https://www.kumlinge.ax/images/till_hemsidan_sn/Instruktion_f%C3%B6r_KD_uppdater
ad_2022.pdf
Sökande till tjänsten ska lämna löneanspråk. Tillträde enligt överenskommelse men
gärna så fort som möjligt. Godtagbart läkarintyg över hälsotillstånd ska uppvisas innan
tjänsten tillträds. Tjänsten besätts med en prövotid om högst sex månader.
Skriftlig ansökan med löneanspråk samt CV, referenser, examens- och arbetsintyg riktas
senast den 30.11.2022 kl. 16 till:
Kommunfullmäktige, Kumlinge kommun
Kumlingevägen 323b, 22820 Kumlinge
eller kansli@kumlinge.ax, märk mailet ”ansökan Kommundirektör”
Om du vill veta mer om tjänsten eller om hur det är att bosätta sig på Kumlinge kan du
kontakta kommundirektör Niklas Oriander på telefon +358 (0)40 52 55 820 eller e-post
kommundirektor@kumlinge.ax. Du kan också ta kontakt med rekryteringsgruppens
ordförande Gun-Mari Lindholm på +358 (0)457 52 67 452, kommunfullmäktiges
ordförande Mats Perämaa +358 (0)400 721 168 eller kommunstyrelsens ordförande
Lenny Karlsson +358 (0)40 763 43 41.
Kumlinge kommun ser gärna att arbetet söks av både kvinnor och män och är en
arbetsplats som välkomnar mångfald.

