Lovisa är en tvåspråkig kuststad med knappt 15 000 invånare. Vår stad har maritim boendeidyll, ett
kulturhistoriskt centrum, livskraftiga företag, arbetsplatser, byar och naturens lugn. Kulturtraditionen i
Lovisa är både en attraktivitetsfaktor och förstärkare av vår identitet. Vi erbjuder goda tjänster på två
språk.
Lovisa stads mål är att bredda näringsverksamhet och skapa tillväxt genom att satsa på infrastruktur,
marknadsföring av attraktivitet och snabbt beslutsfattande som beaktar näringslivet. Kunde du främja det
här som vår direktör?
Lovisa stad söker
EN DIREKTÖR FÖR CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR
till en ordinarie tjänst från 1.4.2021 eller enligt överenskommelse.
Som direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur leder du ansvarsområdet som omfattar
infrastruktur- och näringsfrågor. Till dina centrala arbetsuppgifter hör att bereda och planera teknisk och
ekonomisk utveckling samt att främja stadens attraktivitet. Du har ansvar för att bredda näringsstrukturen
och du utvecklar företagsverksamheten och den konkurrenskraftiga verksamhetsmiljön tillsammans med
stadens andra aktörer i enlighet med stadens strategi.
Lovisa söker dig som har en helhetssyn på kommuninvånarnas och företagens behov och smidiga vardag. Vi
förväntar av dig starkt ekonomiskt kunnande och förmåga att leda en organisation i förändring. Du förstår
näringslivets behov och vikt att skapa nätverk för att uppnå tillväxt. Du har god lednings- och
samarbetsförmåga, ditt grepp är dynamiskt och uppmuntrande och du kan agera i offentliga sammanhang.
Vi förutsätter av direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur en lämplig högre högskoleexamen,
insikt i ekonomi och erfarenhet av tekniska frågor, såsom planläggning och infrastruktur, samt
kommunalförvaltning. Dessutom kräver vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, svenska och
engelska.
Den uppgiftsrelaterade lönen i tjänsten är 6 031,70 euro i månaden.
Skicka in din elektroniska ansökan via länken på adressen www.lovisa.fi -> Arbete och näring -> Lediga
arbetsplatser senast 15.1.2021 kl. 12. Vi använder möjligen personbedömning som en del av
rekryteringsprocessen.
Eventuella förfrågningar besvaras av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51 eller jan.d.okerblom@loviisa.fi.

