
 
 
 
 
Gällivare Kommun söker ny Kommunchef 

En arktisk småstad i världsklass 

Gällivare ligger 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor drygt 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns 
länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och ett varierat kulturutbud. Närheten till vildmarken ger goda 
möjligheter till fritid och upplevelser av världsklass, året runt. Norrbottenskusten når du på ca 2,5 timme med tåg eller bil. Stockholm ligger 
två timmar från Gällivare med dagliga flygförbindelser. 

Här finns ett differentierat näringsliv och mineralutvinning är sedan decennier en huvudsaklig basnäring. Nya delar av Gällivare ska 
utvecklas i takt med att områden i Malmberget avvecklas, allt som följd av gruvnäringens fortsatta expansion. Det här är landets största 
samhällsomvandling i sitt slag. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas 
under de närmaste 20 åren. 

Kommunchef  

Verksamhetsbeskrivning 

Gällivare kommun är organiserad i 6 förvaltningar, Kommunledningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Barn-, utbildnings- och 
kulturförvaltning, Service- och teknikförvaltningen, Miljö- och byggförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har ca 
1400 tillsvidareanställda. I kommunkoncernen ingår även 3 bolag, Top Bostäder, Gällivare Energi och Matlaget med tillsammans drygt 100 
anställda. Gällivare kommun samarbetar med närliggande kommunerna Jokkmokk, Pajala och Kiruna i Lapplands kommunalförbund inom 
bland annat utbildningsområdet med gemensam gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Arbetsuppgifter 

Kommunchefen är kommunens högste tjänsteman och direktunderställd kommunstyrelsen. Som kommunchef har du ansvar för att de 
politiska besluten verkställs och ett övergripande ansvar för kommunens verksamheter. Du biträder också kommunstyrelsen i dess 
uppsiktsuppgift över nämnder och bolag. Som kommunchef samarbetar du såväl med tjänstemannaorganisationen som med den politiska 
organisationen, med externa kontakter som media, näringsliv och andra samverkansaktörer. 

Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna och leder kommunens ledningsgrupp. I uppdraget ingår att utveckla och effektivisera 
kommunen som organisation genom att tillse att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används samt 
att skapa en helhetssyn, driva och leda övergripande och strategiska utvecklingsfrågor som är viktiga för kommunens framtid. En viktig 
uppgift är därför att bevaka omvärldsfrågor och anpassa verksamheten till framtida krav och behov. 

Kvalifikationer 

Du har akademisk utbildning och erfarenhet av ledarskap på hög nivå, i större organisationer med komplex verksamhet. Du har erfarenhet 
av offentlig förvaltning i politiskt styrd organisation. 

Som ledare är du tydlig och trygg i ditt ledarskap. Du är prestigelös, kreativ och resultatinriktad med förmåga att skapa resultat genom 
andra. Du har ett kommunikativt sätt och förmåga att skapa sammanhang, engagemang och entusiasm. Din strategiska förmåga och 
helhetssyn kompletteras med att du är strukturerad och fokuserad med ett ekonomiskt sinne. En viktig egenskap är förmågan att omsätta 
politiska mål i praktisk handling. Med god omvärldsorientering och engagemang i samhällsfrågor har du förmåga att agera i offentliga 
sammanhang. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du delar vår värdegrund – mångfald, effektivitet, nyskapande och attraktivitet. 

 Anställningsform 

Chefsförordnande i 3 i år med garanterad tillsvidareanställning i kommunen om chefsförordnandet inte förlängs. 



Tillträde/Lön Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas, lämna gärna löneanspråk i ansökan. 

Fackliga företrädare:   Vision och Sveriges Ingenjörer, tfn 0970-18000 vx 

Sista ansökningsdag: 13 mars 2016 

Arbetsgivare 

Gällivare kommun 
Tingshusgatan 8-10 
982 81 Gällivare 
Tel: 0970-180 00 vx 

Är du intresserad? 
Då ska du ansöka så fort som möjligt. Ansökan sker genom att du registrerar dig på vår hemsida adecco.se och ansöker därifrån. 
Vid frågor angående rekryteringen kontakta Mari Nilsson, tfn 0920 - 27 10 70 
Eller Lena Rantakyrö, personalchef Gällivare Kommun 0970-81 83 05 
Vid frågor angående registrering på hemsidan kontakta Kandidatsupport på tel: 08-598 980 10. 

Välkommen att söka! 

https://adecco.zerolime.se/show.aspx?src=internal&tag=feed&id=E4CE82CA-8367-4C42-A103-9F213131D80D 

Om jobbet 
Region 
Gällivare i Norrbottens län 
Kontaktpersoner 
Mari Nilsson,  0920-271072 

 


