VOKKS er et energiselskap i Vestoppland med hovedkontor på Dokka. Selskapet er organisert som konsern med totalt
97 ansatte og en samlet årsomsetning på ca. 195 mill. NOK. Selskapet eies av Nordre Land kommune og Etnedal
kommune. Konsernet består av følgende datterselskaper: VOKKS Installasjon AS, en av Opplands største
elektroentreprenører. VOKKS Kraft AS, som eier og drifter 8 kraftstasjoner i området, midlere totalproduksjon er ca. 80
GWh/år. VOKKS Nett AS, som eier og drifter distribusjonsnettet i kommunene Nordre Land, Søndre Land, Etnedal og
Snertingdal (del av Gjøvik) med ca. 13 200 kunder.

Leder entreprenør, VOKKS Nett AS
Til nyopprettet stilling søker vi leder for entreprenørvirksomheten i VOKKS Nett AS. En sentral utfordring
blir å videreutvikle virksomheten med hovedfokus på kommersiell og forretningsorientert drift i et
konkurranseutsatt marked. Ny leder vil bli del av en organisasjon med høy kompetanse, dedikerte
medarbeidere og et godt omdømme. Stillingen rapporterer til nettdirektør.
Viktige arbeidsoppgaver vil være:
 Lede og utvikle virksomheten og dens kompetanse
 Følge opp prosjekter, kunder og leverandører
 Profesjonalisere leverandørrollen
 Fokusere på kostnadseffektiv drift
 Drive aktivt salgs-/markedsarbeid
 Bygge en forretningsorientert bedriftskultur med basis i eksisterende kompetanse og
virksomhetens omdømme/merkevare
 Ivareta HMS og kvalitetssikring
 Sikre god samhandling med øvrig virksomhet i VOKKS
 Bidra aktivt som medlem av VOKKS Nett sin ledergruppe
Du har relevant høyere utdannelse og ledererfaring fra kompetansemiljøer, gjerne fra energibransjen
og/eller entreprenør, bygg og anlegg. Vi ser gjerne at du også har formell lederutdannelse. Det vektlegges
at du har god forretningsforståelse, med fokus på økonomi og kvalitet, samt erfaring fra kundebehandling,
salgs- og markedsarbeid.
Som person og leder ser vi etter en sterk relasjonsbygger som evner å engasjere og motivere. Du trives
med å lede en organisasjon i vekst og utvikling, hvor kvalitet og kundefokus er vesentlig for å lykkes. Din
lederstil er åpen, positiv og støttende, med tydelighet og trygghet i lederrollen. Du er en offensiv og
handlekraftig leder, med struktur og ryddighet som viktige elementer. Du både bidrar til og verdsetter et
godt arbeidsmiljø, hvor åpenhet, godt humør og en uformell tone er sentrale elementer.
Vi kan tilby en endrings- og utviklingsorientert lederstilling i en organisasjon preget av stolthet, identitet og
godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale.
Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Jan Egil Myhre,
tlf. 90 89 25 22 eller nettdirektør Tom Knutsen, tlf. 95 98 16 55.
Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no senest 18. september 2017.

