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Arbeidsleder i Vekstbedriften Hasvo
Vil du være med å utgjøre en forskjell og sette farge på hverdagen for våre arbeidstakere?
Entusiastisk team med stor skaperglede søker ny kollega til trivelig arbeidsplass
Hasvo holder til i Hemnes kommune, midt på vakre Helgeland. Her, ved foten av
Korgfjellet og Okstindan, har vi trivelige lokaler hvor vi leverer ulike arbeidsmarkedstiltak
til NAV og kommunen. Som profesjonell leverandør av varer og tjenester, med et
mangfold av produksjoner, bidrar vi til at mennesker med behov for særskilt tilrettelegging
gis mulighet til en meningsfull jobb, egenutvikling og økt livskvalitet.
Vår visjon er: Vekst og utvikling – med mennesket i fokus.
Vi søker etter en ny kollega med ansvar for å drifte ved - og snekkeravdelingen, to avdelinger
med felles arbeidsledelse.
Hvis du er en praktisk anlagt person som trives i arbeid med mennesker vil vi gjerne høre fra
deg. Ingen arbeidshverdag hos oss er lik, ofte dukker det opp små utfordringer og det er til
tider hektiske dager.
Du må derfor være fleksibel og handlekraftig, samtidig som du kan arbeide systematisk og
har evne til å organisere.
Som arbeidsleder får du ansvar og frihet til å utvikle produkter og tjenester på avdelingene,
du er tett på i forhold til oppfølging og du instruerer og veileder arbeidstakerne i de ulike
produksjonsområdene.
Du klarer å avklare muligheter, finne ressurser, skreddersy arbeidstreningen og skape en
arena med mestring, trivsel og læring.
Som gode kollegaer støtter og hjelper vi hverandre på tvers av avdelingene.
Vi ønsker at du har relevant høgskoleutdanning, at du har erfaring i arbeid med mennesker
og at veiledning og oppfølging har vært en del av arbeidsoppgavene dine.
Det er også viktig at du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig.

www.hasvo.no

post@hasvo.no
Side ~ 1 ~

Litt mer om Vekst-bedriften Hasvo:
Vi er en del av et felleskap med over 200 Vekst-bedrifter i Norge hvor det er stort fokus på
samarbeid, kompetanseheving og etterutdanning.
Rundt 45 arbeidstakere deltar i de ulike produksjonene på de 6 avdelingene våre i
Korgen og Hemnesberget.
Ledergruppa vår har lang fartstid i bedriften og vi har korte kommunikasjons- og
beslutningslinjer i ledelsen. Arbeidsmiljøet kjennetegnes av samarbeid og støtte.
Din stilling har arbeidssted i Korgen, kommunesenteret i Hemnes.
Det kreves politiattest for stillingen.
Som ansatt hos oss får du pensjonsordning i KLP.
Vil du jobbe sammen med oss og trenger mer informasjon, hører vi gjerne fra deg.
Ta kontakt med daglig leder Jan Arnold Holmstrand på tlf. 908 77 695.
Søknad sendes på epost til: leder@hasvo.no
Søknadsfrist 21. februar 2020
Vær obs på at vi ikke returnerer søknadspapirene.

___________________________________________________________________________
www.hasvo.no
Side:~ 2
post@hasvo.no

