VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM JOBBSØKER I

Røyrvik fjellstyre
i Nasjonalparkkommunen Røyrvik – Ei levende fjellbygd

Driftsleder/fjelloppsyn i
Røyrvik Fjellstyre – Namsvatn statsallmenning.

Røyrvik Fjellstyre har ledig 75 % fast stilling som driftsleder/fjelloppsyn.
Røyrvik Fjellstyre er et interesseorgan for lokale bruksretter i
statsallmenning, og forvalter samtidig rettigheter og herligheter i
statsallmenning etter rammer fastlagt i Fjelloven.
Reindrifta har beiterett i området.
Fjellstyret har kontor på Næringshuset i Røyrvik.
Namsvatn statsallmenning er på ca. 575.000 dekar. Av dette arealet
ligger 446.000 dekar i Børgefjell Nasjonalpark.
Fjellstyret har 4 utleiehytter.
Årsomsetningen i Røyrvik Fjellstyre har de siste årene ligget på ca.1 mill.
kroner.

Oppgaver og ansvarsområder:
 Skjøtsel- og vedlikeholdsoppgaver (fjellstyrets bygninger, båter
mm)
 Informasjon-, veiledning-, kontroll- og oppsynsarbeid vil være
viktige oppgaver.
 I perioder kan det bli behov for hjelp til administrative oppgaver på
fjellstyrekontoret.
 Fjelloppsynet er ellers også engasjert med oppdrag for en del
eksterne oppdragsgivere – (SNO og Børgefjell Nasjonalparkstyre)
Ønskede kvalifikasjoner:
 Relevant utdanning/kompetanse for fjellstyrets arbeidsoppgaver.
 Evne til å arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner.
 Evne og vilje til å yte god service til brukerne av statsallmenningen.
 Særlig relevant erfaring og personlig egnethet blir tillagt vekt.
 Språkkunnskap, minimum engelsk.
Krav til stillingen:
 Søker må disponere egnet bil til å utføre arbeidet.
 Erfaring med snøscooter er påkrevd.
 Søker som mangler førerkort for kl.S (for snøscooter) og BE
(personbil m/henger) må koste sertifiseringa selv.
 Det samme gjelder om en er født etter 1.1.1980 og mangler
båtførerbevis.
 Det er en forutsetning at søker kan tildeles begrenset
politimyndighet.
Lønns- og arbeidsvilkår:
 Stillingen har 3 mnd. prøvetid.
 Lønn etter avtale.
 Kjøregodtgjørelse
 Pensjonsordning.
 Tiltredelse i juni 2017.
Spørsmål om stillingen kan gjøres til:
Fjellstyreleder Per Johan Rørvik, tlf 916 96748, e-post:
royrvik@fjellstyrene.no , eller til fjellstyrekontoret v/oppsynsmann Knut Brenne, tlf
915 29 350, e-post: royrvik@fjellstyrene.noSøknad med CV sendes på e-post til:
royrvik@fjellstyrene.no eller pr post til Røyrvik fjellstyre, Skytterveien 8, 7898
Limingen.
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