Rådgiver arkivdanning
Vikariat i ett år, 100 % stilling ved Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS ledig fra 15.
november.
Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag) er et interkommunalt selskap eid av 41
kommuner og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. IKA Trøndelag forvalter papirbasert
og digitalt depot for eierne og formidler fra deponerte arkiver og er eiernes
kompetanseinstitusjon innen arkiv og dokumenthåndtering. IKA Trøndelag koordinerer også
arbeidet med privatarkiver i Trøndelagsfylkene. IKA Trøndelag har i dag 13 ansatte.
Institusjonen har kontor i Arkivsenter Dora og depot i Båtmannsgata 4 i Trondheim.
IKA Trøndelag har ledig vikariat 100 % stilling som rådgiver arkivdanning fra 15. november
2014. Varighet er ett år.
Arbeidsoppgaver:
 Rådgiving innen arkivdanning
 Utarbeiding av veiledere
 Utarbeiding og gjennomføring av kurs/foredrag
Krav til utdanning:
Høyskole- eller universitet innen relevante fag som:
 Arkivkunnskap
 IKT
 Dokumentasjonsforvaltning
Ønskelig med kunnskap om, og erfaring fra:
 Elektronisk arkivdanning og elektroniske arkivsystem
 Kommunal forvaltning
 Gjeldende lovverk og standarder som regulerer
arkivdanning/dokumentasjonsforvaltning i kommunal sektor
Det er viktig at den som ansettes har gode samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og er
bekvem med formidlingsoppgaver som kurs og foredrag.
Vi legger vekt på at du har følgende personlige egenskaper:




Du strukturerer oppgavene dine og legger opp arbeidsdagen slik at du oppfyller
fastsatte mål.
Du forholder deg til medarbeiderne dine slik at du bidrar til å skape et positivt og
utviklende arbeidsmiljø.
Du er åpen og tydelig i kommunikasjonen med kommuner/fylkeskommuner og andre
brukere av våre tjenester.
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Vi tilbyr et godt faglig miljø. Fleksibel arbeidstid.
Lønn etter avtale. Medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse. For stillingen gjelder ellers
ordinære kommunale tilsettingsvilkår.
Den som tilsettes må ha førerkort.
For nærmere opplysninger om stillingen kan daglig leder Anne Overland (mobil 416 49 732)
eller Synnøve Wiseth (mobil 948 26 107) kontaktes.
Søknadsfrist er 31. oktober 2014
Søknad med CV sendes på e-post til postmottak@ika-trondelag.no.

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak fra
offentlighet, jfr Offentleglova §25,2. Søkere som likevel ber om unntak fra offentlighet, må
grunngi dette særskilt i søknaden. Søkere vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.
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