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NAMAS Vekst AS er en arbeidsmarkedsbedrift som eies av kommunene: Namsskogan, Grong, Overhalla, 

Lierne og Høylandet. Bedriftens formål er å avklare arbeidsevne, organisere arbeid og aktivitet for personer 
med behov for tilrettelegging. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til personlig vekst, utvikling av hele mennesket 
og livskvalitet gjennom gode og meningsfylte oppgaver Med individuell tilrettelegging og opplæring skal vi 

bidra til å utvikle og kvalifisere mennesker for økt arbeidsdeltakelse. 

 

 
DAGLIG LEDER 

 
Vi søker en erfaren leder for bedriften som er i en periode med endring og utvikling. Lederen må 
både ha forståelse for den forretningsmessige driften og attføringsarbeidet, og ikke minst 
sammenhengen mellom dem. Et sosialt engasjement er en forutsetning ettersom virksomhetens 
formål er å styrke og aktivere arbeidstakernes egne ferdigheter å hjelpe dem til å kunne mestre 
hverdagen bedre. 
 

Kvalifikasjoner 

 Relevant universitets- og høyskoleutdannelse 
 I særlige tilfeller kan relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning 
 Ledererfaring med dokumenterbare resultater 
 Erfaring fra attføringsarbeid, helsefaglig arbeid eller samhandling med NAV er en fordel, men 

ikke en betingelse.  
 

Personlige egenskaper 

 Klar og tydelig leder med god evne til å omsette strategi til praktisk handling 
 Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig 
 Tillitsvekkende og trygg relasjonsbygger med gode påvirkningsegenskaper 
 Engasjerende og lagspiller 
 Strukturert og løsningsorientert. 
 Høy etisk bevissthet. 

 

Vi tilbyr 

 Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som er viktig for 
enkeltmennesker og samfunnet 

 Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige og dyktige kolleger 
 Lønn etter avtale 
 
 
Spørsmål vedrørende stilingen kan rettes til styreleder Frank Jensen tlf 911 47 850. 
Søknad med CV sendes til: frankjensen15@gmail.com 
  
Søknadsfrist: 07.04.2017.  
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