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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, mekanisk produksjon, delemontering/pakking, vedproduksjon, transport og
vedlikehold av grøntarealer.
Vi er til sammen ca. 50 medarbeidere som holder til i hyggelig lokaler nært Røros sentrum.

Vi søker avdelingsleder for service- og
vedavdeling i 100% stilling.
Du skal jobbe i tråd med bedriftens misjon – utvikling og tilrettelegging for menneskelig
utvikling. Vi har svært gode systemer for metodisk og målrettet arbeid som vil være en
støtte for deg i lederjobben. Både for helheten i avdelingens drift, og den enkelte
tiltaksdeltaker.
Våre serviceoppdrag er pt. plenklipping og transport. Vedproduksjonen ligger på rundt
230 favner i året. Stillingen innebærer fysisk arbeid, og forutsetter god fysisk helse.
Du må være fleksibel og handlekraftig. Ingen arbeidshverdag er lik, og det dukker opp
små utfordringer hver dag. Vi ønsker oss en person som ser seg selv som omgjengelig,
trygg og praktisk orientert. Arbeidsdagen kan til tider være hektisk og stiller da store
krav til organisering.
Du kan ha varierende bakgrunn, fra håndverk, industri eller landbruk. Bakgrunn fra
skole eller lignende virksomheter som Optimus er også relevant. Det er ønskelig, men
ikke et krav at du har høyere utdanning, men du må være villig til å etterutdanne deg
ved behov.
Du skal både lede og veilede. I tillegg til å drive avdelingen økonomisk forsvarlig.
Stillingen krever førerkort i klasse BE og C1, samt truckførerbevis. Dersom du ikke har
dette, må dette kunne tas innen 6 måneder.
Stillingen krever også vandelsattest.
Lurer du på noe setter vi pris på at du tar kontakt: Wiktor Hagan: 452 42 830
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