Tenk Tromsø er et stort byutviklingsprosjekt som skal få oss raskt og enkelt fram i Tromsø, sam dig som byen vokser. Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt
mellom Tromsø kommune, Troms Fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø, og jobber mot å sikre en byvekstavtale med staten. En slik
avtale vil gi Tromsø ﬂere milliarder kroner l utbygging av infrastruktur som skal sikre ﬂere og bedre alterna ve reisemåter i Tromsø.

Kommunikasjonsrådgiver
Troms fylkeskommune lyser ut prosjekts lling som kommunikasjonsrådgiver med varighet 1 år, med mulighet for forlengelse l totalt 3 år ved inngåelse
av byvekstavtale for Tromsø.
Du vil inngå i prosjektgruppa l Tenk Tromsø, bestående av representanter fra Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Du vil være
ansa i Troms fylkeskommune, og arbeide te sammen med fagmiljø i kommunikasjonsgruppa og samferdsels- og miljøetaten. Du rapporterer l
prosjektleder i Tenk Tromsø, og skal primært jobbe med konkrete ltak underlagt Tenk Tromsø.
Et godt kommunikasjonsarbeid er vesentlig for at Tenk Tromsø skal lykkes. Vi ser derfor e er deg som vil jobbe for utvikling av Tromsø i te samarbeid med
innbyggerne. Du skal hjelpe innbyggerne å se nye alterna ver, og samarbeide med privatpersoner og næringslivet om hvordan vi sammen best skaper
fram dens Tromsø. Du brenner for å skape en åpen og god dialog, og er oppta av å kommunisere med folk der de er. Du er krea v og nytenkende, og er et
råskinn på sosiale medier.
Arbeidsoppgaver

Utvikle og håndtere kommunikasjon og informasjon knyttet opp mot samferdselsprosjektet Tenk Tromsø. Dette innebærer å forme
innbyggerens vei fra å oppdage nye reisemåter til å etablere nye reisevaner.
Kommunikasjonsfaglig rådgiver og lederstøtte. Du skal sikre at kommunikasjonen blir helhetlig, blant annet ved å utarbeide strategi,
planer og kanalvalg.
Du skal fungere som et godt bindeledd mellom administrativ og politisk ledelse, og ha en støttefunksjon i politiske utspill rundt
prosjektets innhold.
Legge til rette for at interessenter og innbyggere får informasjon til riktig tid om samferdsels- og utviklingsprosjekter som berører dem. Vi
skal være der innbyggerne er, noe som involverer å arrangere for eksempel folkemøter og møter med næringslivets interessenter.
Du skal bidra til at Tromsøs arbeidsplasser legger bedre og mer til rette for alternative, grønne reisemåter. Dette involverer blant annet
reiserådgiving, utvikling av kampanjer, og å etablere et tett samarbeid med næringslivet.
Produsere og publisere innhold for nett, sosiale medier og brosjyrer/informasjonsmateriell.
Arbeide tett med aktuelle fagmiljøer i blant annet Statens vegvesen og Tromsø kommune.
Kvaliﬁkasjoner
Relevant utdanning på bachelor/masternivå. Kommunikasjonsfaglig kompetanse vektlegges.
Du har journalistisk erfaring og/eller erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid.
Oppdatert kunnskap om sosiale medier og utviklingen i tradisjonelle medier.
Du skriver godt for kommunikasjon på nett.
God muntlig formidlingsevne.
Du må ha innsikt i samfunnsutvikling, forvaltningsnivå og politisk organisasjon.

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe selvstendig,men god til å samarbeide
Strategisk tenkende og systematisk.
Du kan takle komplekse kommunikasjonsoppdrag i krevende situasjoner.
Du jobber godt, selv om tiden kan være knapp.
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Du ser selv oppgavene og skaper konkrete resultater.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan lby:
S llingen vil gå inn i et godt og kompetent arbeidsmiljø, ha faglige u ordringer og ﬂeksibel arbeids d. Arbeidssted er Fylkeshuset, Tromsø. Tiltredelse
ønskes snarest.

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder, Øystein O Miland (Samferdsels- og miljøetaten), tlf. 99 63 54 58.
For mere informasjon om Tenk Tromsø: h ps://tenktromso.no/
Søknadsfrist: 13. September 2018
Intervjuer vil bli gjennomført i uke 39.
Opplysninger om søkere kan bli oﬀentliggjort selv om det er bedt om unntak fra oﬀentlighet, jfr. Oﬀentlighetsloven.
S llingen skal søkes elektronisk via link denne siden.
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