
Øyer kommune har ca. 5 100 innbyggere, og ligger helt sør i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i kommunen
er stabil. Øyer var tradisjonelt en primærnæringskommune med industri relatert tl primærnæringene. 
Reiselivsnæringen har hat en rivende utvikling, og kommunen er i dag en kjent reiselivsdestnasjon. Øyer har 
flot natur, med rike muligheter tl aktviteter, bl.a. Haajeell alpinanlegg, skiløyper og fint jeellterreng. If 
kommunen er det rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har felles arbeidsmarked med nabokommunene, 
spesielt Lillehammer. Barnehagedekningen i kommunen er god. Vi tlbyr gode pensjons- og 
forsikringsordninger, fleksibel arbeidstd og godt arbeidsmiljø.

NAV Øyer er lokalisert i trivelige lokaler på Tretee og har 9 statlige og kommuealt aesate 
som betjeeer kommueees ieebyggere. NAVs overordeede mål er å gi meeeesker mulighet tl
arbeid og aktvitet, og samtdig sikre retgheter tl velferdsytelser. 
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Det er ledig fast kommueal 100 % stllieg som økoeomisk veileder ved NAV Øyer. 
Vi søker deg som har god kueeskap om persoelig økoeomi og som eveer å veilede 
meeeesker som har økoeomiske utordrieger. Det er øeskelig at du har kueeskap om frivillig 
forvalteieg av privatøkoeomi, gjeldsrådgiveieg og saksbehaedlieg eter Lov om sosiale 
tjeeester i NAV. Det kae også være aktuelt å jobbe med saksbehaedlieg av startlåe, tlskudd 
og bostøte i heehold tl Husbaekees regelverk samt oppfølgieg av låeekueder. 

Til stllingen søker vi deg som har følgende kvaliikasjoner:
 Mieimum 3-årig relevaet utdaeeieg fra ueiversitet eller høyskole. 
 God kueeskap om bruk av lovverk, fortrieesvis ieeee gjeldsrådgiveieg og lov om 

sosiale tjeeester i NAV.
 God serviceholdeieg og kommueikasjoesevee muetlig og skriflig. 
 Gode datakueeskaper, god tallforståelse og evee tl å sete deg iee i relevaet lovverk 

og admieistratve program. 
 Erfarieg fra ieformasjoe, veiledeieg og brukeroppfølgieg. 

Spesielt relevaet erfarieg kae kompeesere for kravet om utdaeeieg og praksis.  

Det er ønskelig at du: 
 Har ee helhetsforståelse for NAV sit maedat og samhaedler godt med brukeree, de 

aedre veilederee på koetoret og eksteree samarbeidsparteere. 
 Er ee relasjoesbygger og har holdeieger i samsvar med NAV siee verdier.
 Er feksibel, ieitatvrik, tar aesvar og har stor arbeidskapasitet.
 Kae bidra tl ietereopplærieg og kvalitetsutviklieg ieeee økoeomisk veiledeieg.
 Er tydelig, strukturert, systematsk, eegasjert og resultatorieetert. 
 Har førerkort og dispoeerer bil

Persoelig egeethet vil bli tllagt stor vekt. 



NAV Øyer kae tlby deg ee trivelig arbeidsplass med kolleger som jobber dedikert for at de 
ieebyggeree som har behov for NAV siee tjeeester skal bli set, hørt og respektert. Vi kae 
tlby deg speeeeede arbeidsoppgaver og mulighet for å bidra tl videreutviklieg av 
tjeeesteee.

Vi tlbyr løee og arbeidsvilkår i heehold tl det som tl eehver td fremgår av gjeldeede lover, 
reglemeet og tarifavtaler og medlemskap i KLP. Spørsmål om stlliegee kae retes tl leder 
ved NAV Øyer, Vebjørg Liee, tlf. 952 18 005 eller på epost vebjorg.liee@eav.eo

Øyer kommuee beeyter elektroeisk søkeadsskjema. Dete  eeer du ueder ledige stllieger 
på www.oyer.kommuee.eo. Kopier av viteemål og atester skal ikke legges ved søkeadee, 
mee tas med på et eveetuelt ietervju.

NAV er opptat av maegfold, og vi oppfordrer alle kvali serte kaedidater tl å søke jobb hos 
oss uaeset alder, kjøee, fueksjoeshemmieg, easjoeal eller eteisk bakgruee. NAV er IA-
virksomhet, og vi vil legge forholdeee tl rete for søkere med redusert fueksjoesevee.

Dersom du øesker å reservere deg fra oppførieg på ofeetlig søkerliste, må dete opplyses 
om og begrueees i søkeadee. Opplyseiegeee kae bli ofeetliggjort selv om du har bedt om 
ikke å bli oppført i søkerlistee. Du varsles dersom øesket om reservasjoe ikke tas tl følge.

Søknadsfrist: 15.11.2017.
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