Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for
kampen mot korrupsjon. Gjennom nesten 100 avdelinger over hele verden og et internasjonalt sekretariat
i Berlin, sprer TI kunnskap om skadevirkninger av korrupsjon og samarbeider med myndigheter,
næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. TI Norge
ble etablert i 1999 og er en selvstendig akkreditert avdeling av den verdensomspennende organisasjonen.
Vi har kontorer sentralt i Oslo.

Transparency International Norge søker

Prosjektleder
Til prosjektet Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren
Stillingen er et ettårig engasjement med mulighet for forlengelse.

Kort om prosjektet:
TI-Norge og Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – KS, har inngått et
samarbeid for å sette antikorrupsjonsarbeid i bred forstand på dagsorden i norske kommuner.
Prosjektets mål er å bidra til bevisstgjøring av aktørene i sektoren, og utvikle og formidle verktøy og
metoder som kan redusere risikoen for korrupsjon.
Et kontinuerlig og systematisk arbeid med etikk er viktig for god egenkontroll. Få saker er så uheldig
for tillit og omdømme som eksempler på dårlige holdninger, kameraderi, maktmisbruk eller
korrupsjon. Kommunesektoren har stor makt i lokalsamfunnet og over enkeltpersoners liv. Politikere,
ledere og medarbeidere kan komme i posisjoner som gir mulighet til å misbruke makt og tillit.
Personer utenfor sektoren kan også fremme særinteresser og utøve press på politikere og ansatte som
kan være vanskelig å håndtere. Det dreier seg om situasjoner og interessekonflikter som kan sette den
enkeltes integritet på prøve.
Det er behov for gode rutiner, systemer og kompetanse i sektoren for å forebygge, oppdage og
håndtere korrupsjon og korrupsjonslignende situasjoner.
For å realisere prosjektet har TI-N og KS fått støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet.
Prosjektmidler søkes på årlig basis, og prosjektskissen som er utarbeidet er inndelt i en
forprosjektperiode (2011-2012) og en hovedprosjektperiode (2012-2014).
Prosjektlederen får ansvaret for utvikling og gjennomføring av prosjektet i alle dets faser.
Ønskede kvalifikasjoner:
- Universitets- eller høgskoleutdanning (eller tilsvarende realkompetanse)
- Relevant erfaring med kommunesektoren
- Erfaring med utviklingsprosesser
- Selvstendig, idérik og kontaktskapende
Vi tilbyr:
- Viktige oppgaver i et spennende arbeidsmiljø
- Stor grad av selvstendighet
- Lønn etter avtale og kvalifikasjoner (lønnsramme 450.000-600.000)

For nærmere informasjon om stillingen kontakt spesialrådgiver Gro Skaaren-Fystro eller
generalsekretær Guro Slettemark begge på tlf 22 83 48 00.
Søknad med CV sendes skaaren@transparency.no innen 20. desember 2011
Kopi av attester og vitnemål vil vi be om på et senere tidspunkt.

