Utviklingsselskapet Skogmo Industripark AS er et av de ledende industri- og utviklingsmiljøene
i Trøndelag. Industriparken ble etablert i 2006 og eiers av bedriftene på Skogmo i Overhalla.
Utviklingsselskapet har 40 medlemsbedrifter, omsetter for over 2 milliarder kroner og har over 500
ansatte.

Daglig leder
Vår daglige leder igjennom 11 år går over til oppdrettsnæringa og vi søker hans etterfølger.
Vi er på jakt etter en energisk, motiverende og samlende leder som ønsker å bidra aktivt
til å styrke de små, mellomstore og store medlemsbedriftene i parken. Daglig leder får
en sentral rolle når det gjelder det å utvikle felleskapet videre, gjennomføre prosjekter og
sørge for at SI-miljøets bedrifter framstår som innovative og attraktive arbeidsplasser.
Arbeidsoppgaver
• Daglig leder har hovedansvar for at Skogmo Industripark når sine strategiske mål.
• Daglig leder skal holde jevnlig kontakt med bedriftene som er lokalisert i
industriparken, styret og potensielle nye etableringer.
• Daglig leder har ansvar for aktiviteter, fellesordninger og prosjekter, som utvikler
samhandling og samarbeid innad i parken. I tillegg har vår nye leder sammen med
styret ansvar for å videreutvikle gode relasjoner til våre samarbeidspartnere - både
private og offentlige.
• Daglig leder skal i alle sammenhenger opptre med stor integritet i forhold til den
kunnskap og oppgaver vedkommende kommer i besittelse av gjennom stillingen.
• Utover dette er daglig leder ansvarlig for utarbeidelse av budsjett, styremøtepapirer
med innkalling og utsendelse til styremøter og føre møteprotokoll fra styremøtene.
• Daglig leder rapporterer til styret i Skogmo Industripark.
Kvalifikasjoner
• Stor arbeidskapasitet og effektivitet enten det er daglig oppfølgingsarbeid eller innsalg
og gjennomføring av fellesprosjekter.
• Økonomi- og regnskapsforståelse.
• Erfaring fra prosjektledelse og rådgiving.
• Salgs- og/eller markedsføringskompetanse.
• Utviklingsorientert.
• Gode sosiale antenner og motiverende formidlingsevne.
• Ledererfaring og praksis fra privat næringsliv.
• Interesse for politikk og samfunn, og forståelse for beslutningsprosesser.
Utdanningsnivå
• Vi jakter først og fremst en person med bred og allsidig kompetanse og relevant
livserfaring.
Personlige egenskaper
• Vi søker en person med gode samarbeidsegenskaper, som setter seg høye mål og er
en tydelig gjennomfører. I tillegg er det en fordel at du har egenskaper til både å tenke
overordnet og langsiktig, samtidig som det jobbes effektivt og samlende.
Vi tilbyr
• Rollen som ambisiøs frontfigur i Skogmo Industripark, og som får mulighet til å ta
utviklingsselskapet inn i framtida.
• Mulighet til å ta dagsaktuelle problemstillinger på pulsen, skape engasjement og
oppnå resultater.
• En spennende, utfordrende og viktig stilling i Namdalen og Trøndelag.
• Bedriftsfelleskap der en av styrkene er å spille hverandre gode.
• Ordnete lønns- og pensjonsordninger.
• Et styre som er aktive, og støtter opp under daglig leders arbeid.
Les mer om Skogmo Industripark her: skogmoindustripark.no
For spørsmål: ta kontakt med styreleder Svein H. Karlsen, tlf. 915 44 944 og/eller
styremedlem Arnt Ove Amdal, tlf. 900 73 400. Søknad med CV sendes på e-post til
svein.h.karlsen@gmail.com
Søknadsfrist: 21. april

