
  
 

Vår vedavdeling søker deg som blir i fyr og flamme av å jobbe med 
mennesker! 

 

ASVO-Kongsberg AS er en arbeids- og kvalifiseringsbedrift med et stort spekter av arbeidsoppgaver. Vi er 

ikke redd for å gå nye veier og leverer tjenester og produkter med mening både for deltakere, våre 

samarbeidspartnere og våre ansatte. Bedriften har som mål å være ledende innen sysselsetting, kvalifisering og 

arbeidsevneavklaring. 
 

 

Vi søker etter  

Arbeidsleder i 100% engasjement  
Tiltredelse etter avtale. Varighet 1 år, men med gode muligheter for forlengelse 

 

Sentrale arbeidsoppgaver: 
• Oppfølging, veiledning og tilrettelegging i praktisk arbeid. Mye av arbeidsdagen vil gå med til å 

veilede, motivere og følge opp ansatte i vedproduksjon og i annet praktisk arbeid. Du må like fysisk 

arbeid. 

• Innkjøp og planlegging av produksjon 

• Budsjettstyring 

• Salg og kundeoppfølging 

• Utvikle og finne fram til nye oppdrag og bedre produksjonsmetoder 

• Lage aktivitetsplaner og skrive rapporter i samarbeid med arbeidstaker 

• Tverrfaglig samarbeid med aktuelle instanser 

 

Ønsket kompetanse og personlige egenskaper: 
• Fagbrev innenfor et praktisk yrke og/eller utdannelse på høyskolenivå. Erfaring kan kompensere for 

manglende utdanning 

• Kunne håndtere maskiner og utstyr i forbindelse med vedproduksjon, samt mestre fysisk arbeid 

• Trucksertifikat (T1, T2, T4). Det er en fordel med førerkort klasse BE, men ikke et krav. 

• Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

• God kommunikasjonsevne 

• Det er en fordel med tilrettelegging-/veilederkompetanse 

• Samarbeidsvillig, strukturert og nøyaktig 

• Kunne bruke data som arbeidsverktøy 

• Fleksibel, effektiv og løsningsorientert 

• Må trives i et aktivt og travelt miljø, ha stor arbeidskapasitet 

• Personlige egenskaper vektlegges 

• Gyldig politiattest må fremvises ved ansettelse 

 

Vi tilbyr  

• Et inkluderende arbeidsmiljø basert på humor, raushet og fellesskap 

• Sosialt entreprenørskap  

• Fleksibilitet til å påvirke og videreutvikle egen arbeidshverdag  

• Lønn etter avtale  

• Gode pensjons- og velferdsordninger 

 

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med driftsleder Thor-Ingar Pettersson, tlf 990 30 775. 

 

Søknad og CV sendes elektronisk til post@asvo-kongsberg.no, «Søknad Arbeidsleder Ved» i emnefeltet. 

 

Søknadsfrist: 19.10.20 
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