Vil du være med på gjennomføringen av en av Norges største samferdselssatsinger?

Sekretariatsleder Oslopakke 3
Oslopakke 3 er en ﬁnansieringsplan for forsert utbygging av hovedvegnettet og det lokale kollektivnettet i Oslo-området i perioden
2008–2027. I tillegg er statens investeringer på jernbanenettet i
regionen en del av Oslopakke 3. Akershus fylkeskommune, Oslo
kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen skal opprette et
administrativt sekretariat for å legge til rette for god gjennomføring
av samferdselspakken. Vi søker en leder for sekretariatet. Lederen
skal rapportere til Styringsgruppen for Oslopakke 3 som består av
fylkesordføreren i Akershus, samferdselsbyråden i Oslo, jernbanedirektøren og vegdirektøren. Vegdirektøren leder styringsgruppen.
Sekretariatet skal bistå styringsgruppen og ansvarlige parter i god
styring av prosjektporteføljen i Oslopakke 3.

Stillingen er utfordrende og stiller høye krav til samarbeid med
administrative og politiske organer på alle nivåer, prosjektstyringsog lederkompetanse.

Stillingen er formelt plassert i Statens vegvesen Region øst, men
tilsettingen vil skje etter innstilling fra styringsgruppen. Arbeidssted
er Oslo.

Vi tilbyr:
• Utfordrende oppgaver og mulighet til å skape et spennende faglig
miljø
• Lønn fastsettes etter nærmere avtale. Fra lønnen trekkes 2 %
pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Din rolle:
• Du vil etablere og lede et sekretariat tilpasset styringsgruppen sitt
behov for et felles apparat for gjennomføring av Oslopakke 3.
• Du skal rapportere til Styringsgruppen.
• Du vil ha det daglige ansvaret for oppfølging av de andre sekretariatsmedarbeiderne. Disse vil formelt være ansatt i kommunale,
fylkeskommunale og statlige organisasjoner.
Sekretariatet skal forberede beslutningsgrunnlag og styringsdokumenter
for Styringsgruppen og partene i Oslopakke 3, gjennomføre nødvendige
utredninger, utarbeide systemer for porteføljestyring og risikovurderinger, samt sikre nødvendig rapportering til kommune, fylkeskommune
og stat. Sekretariatet skal legge til rette for godt samarbeid og god
koordinering av arbeidet med gjennomføring av Oslopakke 3 i
utførende etater og organisasjoner (Ruter, Samferdselsetaten,
Statens vegvesen, Jernbaneverket, planmyndigheter m.ﬂ.), og bidra
til god koordinering med andre viktige oppgaver knyttet til samordnet
areal- og transportplanlegging i hovedstadsområdet (som f. eks. det
regionale plansamarbeidet mellom Akershus og Oslo).

Din proﬁl:
Vi ser etter deg som har høyere utdannelse, erfaring fra prosjektledelse
og prosesstyring. Du må ha god kunnskap om administrative og
politiske prosesser generelt og erfaring fra samfunns- og transportplanlegging spesielt. Du er analytisk og selvdreven, samtidig som du
er ﬂink til å samarbeide med andre og å utvikle et godt arbeidsmiljø.
Gode kommunikasjonsevner og høy grad av integritet og objektivitet
er viktig for denne lederoppgaven.

Tiltredelse snarest/etter avtale.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå
en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer
med innvandrerbakgrunn. Statens vegvesen Region Øst er en IA-virksomhet. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med
nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til vegdirektør
Terje Moe Gustavsen, tlf 995 41 961 eller utbyggingsdirektør
Lars Aksnes, tlf 913 56 401 i Vegdirektoratet.
Søknad sendes via vår jobbportal www.vegvesen.no/jobb
(stillingsnr 1-031-09) innen 30. mars 2009.

