Folkehelsekoordinator
I Fredrikstad kommune er det ledig stilling som folkehelsekoordinator i 100 % fast stilling fra
20. august 2005.
Organisatorisk plassering
Fredrikstad kommune er gjennom partnerskap med Østfold fylkeskommune knyttet til det
regionale folkehelseprogrammet og følger opp nasjonale satsinger innen miljø og helse.
Stillingen er plassert i avdeling Miljørettet helsevern i Plan- og miljøseksjonen. Avdelingen
har 6 ansatte og forvalter fagfeltet miljørettet helsevern og deler av forurensingsloven hvor
folkehelsekoordinatoren inngår som en del av avdelingens arbeidsfelt. Det legges stor vekt på
at folkehelse skal ha en sentral plass i samfunnsplanleggingen og i kommunal planlegging,
hvilket betyr at stillingen har en stabsrolle som innbefatter tverrsektorielt samarbeid med
andre avdelinger og seksjoner i kommunen.
Stillingens arbeidsområde
Folkehelsekoordinator har ansvar for å koordinere det forebyggende og helsefremmende
arbeidet (folkehelsearbeidet) i samfunnet Fredrikstad. Det betyr å inkludere alle som kan bidra
i folkehelsearbeidet, som lokalsamfunn, foreninger, frivillige organisasjoner, næringsliv,
offentlige instanser m.m.
Stillingen omfatter arbeid med lokal helsestatistikk og helseprofiler og utvikling av
indikatorer knyttet til det helsefremmende og forebyggende arbeid, samt å utarbeide
folkehelseprogram og planer og initiere kampanjer og prosjekter.
Kvalifikasjonskrav
For stillingen kreves 3-5 års utdanning fra høyskole/universitet innen helse- og/eller miljøfag.
Vi søker en utadvendt person med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode
samarbeidsevner og kommunative egenskaper. Erfaring fra tverrsektorielt arbeid vektlegges.
Det kreves generell datakompetanse og gjerne kunnskap om ulike presentasjonsverktøy.
Erfaring fra miljø- og folkehelsearbeid, prosjektarbeid og personlige egenskaper blir likeledes
vektlagt.
Lønnsbetingelser
Lønn etter avtale
Nærmere opplysninger
Fredrikstad kommune har sakarkivsystemet ePhorte som nyttes i saksbehandlingen.
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune med prøvetid i 6 mnd og etter gjeldende lover,
reglementer og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonskasse.
Nærmere opplysninger kan gis av avd.sjef Steinar Haugsten, tlf 69305643 eller
folkehelsekoordinator Line Angeloff tlf 69305642.
Søknaden med bekreftede kopier av vitnemål, attester og referanser sendes Fredrikstad
kommune, avd. Miljørettet helsevern, postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Søknadsfrist 01. juli 2005

