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Optimus as er en Vekstbedrift (www.asvl.no) som eies av Røros Kommune og Norservice AS. Vi
tilbyr individuelt tilrettelagt arbeid og opplæring til personer med varig eller midlertidig behov for
ekstra menneskelig og faglig støtte. Våre samarbeidspartnere er NAV, Røros og Holtålen
kommuner og lokale virksomheter. Vi omsetter rundt 17 millioner i året. Virksomheten er allsidig:
Renseri og vaskeri, vedproduksjon, mekanisk produksjon, delemontering/pakking og vedlikehold av
grøntarealer.
Medregnet våre tiltaksdeltakere er vi til sammen ca. 50 medarbeidere som holder til i hyggelig
lokaler nært Røros sentrum.

Vi søker avdelingsleder for monterings- og
mekanisk avdeling i 100% stilling.
Du vil bli en del av en organisasjon som legger vekt på utvikling og individuell støtte. Vi
har svært gode systemer for metodisk og målrettet arbeid, og arbeider kontinuerlig med
forbedring og utviklingsarbeid for å levere resultater som tjener tiltaksdeltakere og
samarbeidspartnere.
Du vil få ansvar for 3 veiledere og 15 – 20 tiltaksdeltakere med forskjellige, individuelle
behov for bistand og tilrettelegging.
Vi ønsker at du har relevant høgskoleutdanning. Dette kan være teknisk, pedagogisk
eller merkantilt, men andre områder kan også være relevante. Dokumentert
ledererfaring kan til en viss grad kompensere for høgskoleutdanning.
Du må ha jobberfaring som matcher våre behov, men vi er også opptatt av at du ønsker å
arbeide innenfor en Vekstbedrift, og at dette er en sterk drivkraft i seg selv.
Du evner:
• Å lese og forstå andre
• Å være profesjonell
• Finne andres motivasjonsfaktorer
Sentrale oppgaver:
• Gjøre arbeidshverdagen utviklende og interessant for tiltaksdeltakerne
• Delta selv aktivt i produksjonen sammen med deltakerne/arbeidstakerne
• Arbeide konstruktivt og tett med våre kunder og virksomhetspartnere
• Planlegging og organisering av produksjonen
• Personalledelse
• Arbeide med attføringsteamet i planlegging av utviklingsprogram for den enkelte
tiltaksdeltaker
• God skriftlig formuleringsevne
Lurer du på noe setter vi pris på at du tar kontakt: Wiktor Hagan: 452 42 830
Søknadsfrist: 06.03.2019
Søknad med cv sendes: wiktor.hagan@optimus.as
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