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Rekrytering av kommunchef 
Undertecknad har uppdragits att inleda arbetet med rekrytering av kommunchef till Sala 
kommun. Rekryteringstjänst har avropats enligt det förfarande som, av SKL, har upphandlats 
och som Sala kommun anslutit sig tilL 

För att utlysa tjänsten som kommunchef via annonsförfarande föreslås bilagda 
annonsformulering. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

l!!! anta föreslagen annonsformulering 

Jane Allansson 
Personalchef 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Jane Allansson 
Personalchef 

Personalkontoret 
Jane.AII ansson @sala.se 

Direkt: 0224-55122 



-fmSAlA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Personalkontoret 

Sala kommun söker Kommunchef 

1 (1) 
2013-01-11 

PlA TSANNONS 

Ink 2013 -01- 1 6 

Sala kommun i östra Västmanland har cirka 22 000 invånare och är tillytan länets största. Kommunen har flera mindre tätorter samt Sala 

stad med 12 000 invånare. Staden omges av en levande och aktiv landsbygd. Sala hargenom sin historiska betydelse, främst Sala 

Silvergruva, sin givna plats på Sveriges karta. Kommunen har ett bra läge i Mälardalen, med drygt en timmes restid till Stockholm, en 

halvtimme till Uppsala och Västerås. 

Huvudnäringar är lantbruk, handeL turism och småindustri. Sala är en eko-kommun vilket innebär att den gemensammagrundenför alla 

verksamheterår hållbar utveckling. En långsiktigtekonomfskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling är utgångspunktenför allt arbete 

i Sala kommun. 

Sala kommun är i ett intensivt utvecklingsskede där vi ändrar vår organisation i syfte att göra den 
mer enkel, effektiv och medborgarvänlig. Vi samlar resurser och kompetenser för att arbeta utifrån 
ett tillväxtperspektiv och bygga ett expansivt, långsiktigt och hållbart Sala. 

Kommunchefen arbetar för den politiska ledningen och leder arbetet med att förverkliga 
kommunens vision. Vidare biträder kommunchefen kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt över 
nämnder och bolag och förväntas ta de initiativ som fordras med anledning av uppsiktsplikten. 
Kommunchefen leder även arbetet med att såväl bolagens som förvaltningarnas verksamhet 
bedrivs utifrån ett koncernperspektiv. 

Som kommunens högste tjänsteman har kommunchefen även uppdraget att leda, utveckla och 
effektivisera kommunen som organisation genom att se till att principer för styrning, ledning, 
uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används. Kommunchefen leder kommunens olika 
verksamheter genom att skapa helhetssyn samt genom att inspirera och motivera chefer och 
medarbetare så att politiska beslut genomförs och kommunens övergripande mål nås. 

Vi söker dig som är en erfaren ledare med stor drivkraft och som är utvecklingsorienterad, tydlig 
och konsekvent som ledare med förmåga att skapa delaktighet, arbetsglädje och resultat. Du har en 
adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta på ledningsnivå i politiskt styrd 
verksamhet. Intresse och engagemang för samhällsfrågor ser vi som självklart liksom insikt om 
vikten av att arbeta i samverkan. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska såväl som på 
engelska. 

Vi erbjuder 
• En nyckelroll i arbetet att utveckla Sala kommun 
• Attraktiv småstadsmiljö med ett fördelaktigt geografiskt läge 
• Omgivningar med fina rekreations- och fritidsmiljöer 

Intresserad? 
Välkommen med din ansökan senast 2013-xx-xx, till www.xxxxxx.se. Vid frågor kontakta 
rekryteringskonsult NN. 
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