
Ledig stilling som plan- og folkehelserådgiver i Østfold fylkeskommune 

Er du opptatt av sammenhengen mellom folkehelse og samfunnsutvikling? Østfold fylkeskommune 
søker etter en folkehelserådgiver som skal ivareta oppgaver i skjæringspunktet folkehelsearbeid/ 
samfunnsplanlegging.   

Arbeidsoppgaver 
Stillingen innebærer prosjektledelse for «Helsefremmende lokalsamfunn», der formålet er å skape 
bærekraftige nærmiljøer som reduserer sosiale ulikheter i helse. Det er en del av et større, nasjonalt 
prosjekt som er initiert av Helsedirektoratet og hvor 8 fylker deltar. En stor del av stillingen 
innebærer å bygge kompetanse i Østfolds byer om hvordan vi bør jobbe for å fremme levekår og 
attraktivitet i utsatte bydeler gjennom steds- og områdeutvikling. Utviklingsarbeid inngår i stillingen. 

Den som tilsettes skal være med på å utforme og følge opp Østfold fylkeskommunes planer for 
samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Den skal også styrke folkehelseperspektivene i 
regionale høringsuttalelser. 

Arbeid overfor politisk nivå og partnere i det regionale partnerskapet Østfoldhelsa er en viktig del av 
stillingen. 

Øvrige oppgaver må påregnes etter nærmere avtale med folkehelsesjefen. 

 
Kompetanse  
Vi stiller krav om relevant høyere samfunnsfaglig utdanning eller folkehelseutdanning. Personer med 
doktorgradskompetanse oppfordres til å søke, men det er ikke et krav.  

Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner er nødvendige, også i engelsk. 

Yrkeserfaring som er relatert til arbeidsoppgavene vil telle positivt.  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
 
Lønn etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, 
reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for 
sine ansatte. 
 
Søknadsfrist: 11. januar 2016 
 
Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes. Stillingen har ID 1784.  
 
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.  
 
Kontaktpersoner: 
Plansjef, Elin Tangen Skeide (eliske@ostfoldfk.no, tlf: 997 45 568) 
Fylkesdirektør Hilde M. Brandsrud (hilbra@ostfoldfk.no, tlf: 911 21 725) 
 
Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold 
fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, 
jfr. Offentlighetsloven § 25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som 
speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. 
 
For mer informasjon: 

https://kommune24-7.no/Viewer.aspx?eDocumentTemplateID=8c190453-fc8e-411f-bb17-6eb7ea6731ac&SubscriberConsumerID=3eac5640-07d4-4b3e-95d9-a40ddfa9db3e
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