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Stillingsbeskrivelse Stab & støtte  
Mal utarbeidet for og av prosjekt Stab & støtte, 20.12.16.  

 
 
Stillingsnr.: 15.8 Teknisk rådgiver Vei og trafikk 
 

1. Identifikasjon 
 

Tittel: Rådgiver  
 

Stillingsprosent: 100 

Antall stillinger med denne stillingsbeskrivelsen: 1 
 

Kommunalavdeling: Teknisk  
Tjenestested: Vei og trafikk, arbeidssted kommunegården  
Org.kode: VTAD 

Ny stilling (50 % endring eller mer):  

Eksisterende stilling (mindre enn 50 % endring): x 

 
Nærmeste overordnede/personalansvar: Christian Strandenæs 

Faglig ansvar: Budsjett, økonomi, regnskap, fakturering, anskaffelse og systemer innen 
parkering 

 

 

2. Formål  

 
- Bistå tjenesteleder og avdelingsledere med økonomirapportering og 

øvrige økonomispørsmål som oppstår.  
- Følge opp økonomien i Vei og trafikk. 
- Kjennskap til alle avdelingene på Vei og trafikk, så man kan bistå i 

anskaffelsesprosesser, eventuelt lede dem.  
- Øvrig dokumentvedlikehold i Vei og trafikk.  

3. Hovedansvar/-oppgaver 

 

- Oppfølging av økonomien på tjenestestedet Vei og trafikk 
- Budsjett, herunder oppfølging av budsjett og prognoser for 

månedene/året for alle avdelingene 
- Økonomi, herunder oppfølging av kostnader/inntekter at disse kommer 

på riktig budsjett, art o.l. 
- Hjelpe alle avdelingene med ulike økonomiske spørsmål/problemer som 

oppstår 
- Anskaffelse, hjelpe til med anskaffelser, i hovedsak anskaffelser i 

forbindelse med parkeringsavdelingen. Må derfor ha kunnskap om 
parkering.  



- Bistå i prosjekter som gjelder alle avdelingene. 

4.  Kvalifikasjonskrav for 2020 (jfr. funksjonsbeskrivelse)  

 

Krav: 

 

 Utdanning:  
Bachelor i økonomi og administrasjon – med hovedvekt på økonomistyringsfag  
 
 Arbeidserfaring:  

- Budsjett: prognose, analyse  
- Økonomistyring – analyse og månedsrapportering, 

inngående/utgående fakturaer, refusjoner, rekvisisjoner  
- Regnskap – registrere bilag, omposteringer,  
- Anskaffelse – erfaring med prosjektveiviseren i Bærum kommune 
- Gode datakunnskaper – Word og Excel  
- Epos: Regnskap, Økonomirapporter, Budsjettering og prognose 
- Utleie og forvaltning av gategrunn  
- Kunnskap om Vei og trafikk  

 
Ønskelig:  
 
Kjennskap til følgene systemer. 

- WebSak Fokus 
- Cale Web Office  
- DriftsWeb Office 
- Kredinor PS 2.0 
- E-handel 
- BasWare  

 
 
Personlige egenskaper: 
Strukturert, nøyaktig, systematisk, nytenkende, endringsvillig, gode 
samarbeidsegenskaper 


