Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) er en fagetat underlagt Utenriksdepartementet. Stillingen som direktør og leder av Norad blir ledig
fra 14. november 2019. Direktøren beskikkes av Kongen i statsråd på åremål for en periode på fire (4) år med adgang til fornyelse én gang etter
vanlig kunngjøring og ansettelsesprosess.
Regjeringen har besluttet at bistandsforvaltningen skal reformeres. Norad vil få delegert ansvar for større deler av bistandsforvaltningen mens
Utenriksdepartementet vil få et mer rendyrket ansvar for politikkutvikling, overordnet innretning av bistanden og representasjon på viktige
internasjonale arenaer. Ansvars- og oppgavefordeling mellom Utenriksdepartementet og Norad vil bli nærmere gjennomgått, og det tas sikte på
at en reformert bistandsforvaltning vil være på plass fra 1. januar 2020.
Norad har ca. 240 medarbeidere.
Norad bistår i tillegg KLD i forvaltning og spørsmål i tilknytning til klima og skogsatsingen.
Ytterligere informasjon om Norad, se www.norad.no
Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og vil derfor oppfordre alle
kvalifiserte kandidater til å søke. I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort
offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.

Direktør, Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid)
Arbeidsoppgaver
Overordnet faglig og administrativ ledelse av Norad.
Overordnet ansvar for direktoratets styringsdialog med Utenriksdepartementet.
Overordnet ansvar for utarbeidelse av strategier og årlige planer for virksomheten.
Sikre effektiv organisering og resultatorientert forvaltning av Norads samlede ressurser.
Sikre at Norad til enhver tid har optimale rutiner og kvalitetssikringssystemer tilpasset virksomheten.
Bygging av nettverk og strategiske allianser.
Representere Norad i offentligheten.
Ansvar for årlig rapportering til Utenriksdepartementet og til statsregnskapet.
En del reisevirksomhet må påregnes.
Kvalifikasjoner
Høyere utdanning og dokumentert bred ledererfaring er nødvendig.
Det kreves innsikt i internasjonale utviklingsspørsmål og erfaring fra bistandssamarbeid eller annet relevant internasjonalt arbeid.
Erfaring fra statlig forvaltning vil bli tillagt vekt.
Erfaring fra ledelse av en kunnskapsorganisasjon vil bli tillagt vekt.
Søker må være flytende i engelsk, muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
Søker vil bli vurdert i henhold til utenrikstjenestens ledelsesmål. Dette innebærer evne til relasjons-, endrings-, mål- og resultatorientering. I
tillegg legges det vekt på delegeringsevne og evne til å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø basert på mangfold og likeverd.
Søker må ha både operative og strategiske evner, administrativ ryddighet og kunne tenke helhetlig.
Det stilles store krav til personlig integritet, åpenhet, initiativ og kreativitet.
Det stilles store krav til arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
Det kreves redelighet og fokus på involvering og kommunikasjon.
Det kreves respekt for medarbeidere og kolleger og evne og vilje til å skape resultater gjennom andre.
Personlig egnethet til å lede et statlig forvaltningsorgan vektlegges.
Vi tilbyr
Selvstendig og spennende stilling i et dynamisk miljø.
Lede en virksomhet med mange kvalifiserte og motiverte medarbeidere.
Innblikk i sentrale utviklingspolitiske spørsmål.
Vilkår/betingelse
Konkurransedyktige betingelser. Stillingen avlønnes etter avtale i henhold til statens lederlønnssystem i hovedkategori C.
Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Stillingen er på klareringsnivå Hemmelig. Ansettelse i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering.
Direktøren beskikkes av Kongen i statsråd på åremål for en periode på fire (4) år med adgang til fornyelse én gang etter vanlig kunngjøring og
ansettelsesprosess.
Kontaktinformasjon
Utenriksråd Tore Hattrem,
tlf. 23950040, e-post: tore.hattrem@mfa.no
Assisterende utenriksråd Hege Hertzberg,
tlf. 23950690, e-post: hege.hertzberg@mfa.no
Fagdirektør Kirsti Billington (om rekrutteringsprosessen)
tlf. 23950255, e-post: kirsti.billington@mfa.no
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