Daglig leder i Norges Verdensarv
Vår daglig leder blir pensjonist og vi søker etter hans etterfølger.
Norges Verdensarv ble stiftet i 2007 og er en ideell organisasjon som ivaretar de norske
verdensarvstedenes fellesinteresser og bidrar til bevaring og utvikling i samsvar med UNESCOs
Verdensarvkonvensjon. Alle de 20 kommunene som har verdensarv, aktuelle fylkeskommuner, museer,
verneområdestyrer, næringsinstitusjoner, frivillige ideelle organisasjoner og privatpersoner er medlemmer.
I den statlige verdensarvpolitikken er de åtte verdensarvstedene gitt en rolle i å utvikles som fyrtårn for
beste praksis innen natur- og kulturminneforvaltning. Verdensarvstedene skal forvalte, bevare og utvikle
vår natur- og kulturarv på en forbilledlig måte og dele erfaringene med andre. Norges Verdensarv er en
pådriver og sentral partner i dette.
Som daglig leder i Norges Verdensarv vil du håndtere et bredt spekter av oppgaver og ha ansvar for:

Daglig drift og utvikling av Norges Verdensarv som en ideell landsdekkende organisasjon

Å fremme og kommunisere de verdier Norges Verdensarv er tuftet på

Å samordne og fremme faglig og interessepolitisk arbeid

Økonomistyring

Medlemsoppfølging

Organisasjonens kontakt og nettverksbygging internasjonalt

Prosjektutvikling og prosjektledelse

Verdensarvforum – den nasjonale årlige konferansen om verdensarv
Vi søker etter en person som har:

Relevant høyere utdanning

Ledererfaring fra en kunnskapsorganisasjon

Kunnskap om kulturvern og naturvern

Kunnskap om nasjonal, regional og kommunal forvaltning

God økonomisk forståelse

Forståelse for hvordan politiske prosesser fungerer

Evne til å knytte kontakter og bygge nettverk
Vi ønsker deg som er utadvendt og initiativrik og som kan kommunisere på godt norsk og
engelsk skriftlig og muntlig.
Vi tilbyr:

En meningsfylt og interessant stilling i en ideell organisasjon med bred oppslutning

En stilling som kan videreutvikles

Lønn etter avtale

God pensjonsordning
Norges Verdensarv har kontor på Røros, men er fleksible med hensyn på at det etter avtale kan
kombineres med kontorløsning et annet sted.
Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte styreleder Odd Sletten på 911 69 976
eller daglig leder John A. Bryde på 941 21 027.
Søknad med CV, men uten attester, sendes til post@norgesverdensarv.no innen 20. mars.

