
 

Prosjektleder
Innovasjon og prosjekt, IKT
AGDER

Har du lyst til å påvirke hvordan fremtidens IKT-løsninger  skal bli?  

Har du lyst til å jobbe i et profesjonelt IKT miljø som har fokus på faglig kvalitet, samhold og arbeidsmiljø?

IKT Agder er i utvikling og vekst og kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Du vil være en viktig
brikke i å videreutvikle tjenestetilbudet i samarbeid med våre kommuner for å skape en «enklere
hverdag». 

Stillingen er idag en del av Innovasjon- og prosjektavdelingen som har ansvar for å levere tjenester innen
prosjektledelse, digitalisering, innovasjon og arkitekturrådgivning. Du vil inngå i et team med flere
prosjektledere. Arbeidsoppgavene er mangfoldige og det er gode muligheter for utvikling.  

Vi søker etter deg med prosjektledererfaring i IKT prosjekter som medfører endringer i hvordan
mennesker jobber. Du forstår balansen mellom teknologi, prosess og forvaltning, og trives med varierte
arbeidsoppgaver. Du har stor arbeidskapasitet og høyt fokus på leveranse.  Kunnskap om  offentlig og
spesielt  kommunal forvaltning  er en fordel.  Erfaring og kompetanse innen prosjektmetodikk, økonomi
og  god prosessforståelse er ønskelig.
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Arbeidsoppgaver

 Lede prosjekter for våre eierkommuner og internt
 Rådgivning til kunder og eierkommuner mht. å benytte IT som et sentralt verktøy  
 Bidra til at selskapet leverer forutsigbare tjenester av høy kvalitet 
 Mulighet for å bidra i nasjonale IKT prosjekter / utredninger 

Kvalifikasjoner

 Relevant høyskole-/universitetsutdannelse  
 Ønskelig med sertifisering innen prosjektledelse, f.eks Prince 2  
 Dokumenterte resultater fra tidligere prosjekter
 Kjennskap til kommunal og fylkeskommunal forvaltning er en fordel 
 Erfaring fra lignende stillinger i privat eller offentlig virksomhet 
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 God til å kommunisere og skape langvarige relasjoner  
 Selvstendig, men trives med å jobbe i team  
 Løsningsorientert, analytisk og metodisk 
 Initiativrik - flink til å se muligheter 

Vi tilbyr

 En interessant stilling med stor mulighet for å ta initiativ og skape resultater
 Gode muligheter for faglig- og personlig utvikling
 Et godt arbeidsmiljø med høyt kompetente og engasjerte kolleger
 Konkurransedyktige lønnsvilkår og øvrige betingelser





 

 

 Arbeidssted

Fløyveien 12, 4838 Arendal
Norge

 
 Kontaktinformasjon

Thomas Henriksen
Prosjektleder
 95020862

 thomas.henriksen@ikt-agder.no

 
 
 
IKT Agder - er Norges første interkommunale IKT samarbeidsselskap som
leverer tjenester på to nivåer av offentlig forvaltning (kommune og fylke).
Med en arbeidsstyrke på over 90 ansa�e, leverer selskapet IKT tjenester
som omfa�er blant annet brukersupport, dri� av infrastruktur, system
forvaltning, prosjektledelse, digital rådgivning og innovasjon for våre
medlemmer og kunder.

IKT Agder sine medlemmer er kommunene Arendal, Froland, Gjerstad,
Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Vennesla og Agder
fylkeskommune med ansvaret for over 40.000 brukere. IKT Agder sin Visjon
er «Enklere hverdag» og skal styrke våre medlemmer sin IKT kompetanse,
herunder bidra �l større effek�vitet og bedre kostnadskontroll, samt være
våre medlemmer sin interne IKT organisasjon. Kort oppsummert:

bidrar �l innovative brukertjenester i samarbeid med
innbyggerne
leverer effektive og modernesystemer som frigjør �d
er eiernes utviklingspartnerav digitale tjenester

Selskapet har kontorer i Kris�ansand og Vegårshei med hovedkontor i
Arendal.

 

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=58.463259600000+8.764761400000

