Tana Arbeidsservice A/S er en vekstbedrift som eies av kommunene
Tana og Berlevåg, med hovedkontor i Tana og avdelingskontor i
Berlevåg. Vår hovedoppgave er tilrettelegging av arbeidsplasser
og attføringsarbeid, og vår oppdragsgiver er NAV. Pr. dato
organiserer vi 32 tiltaksplasser og har 12 fast ansatte (9 årsverk).
Bedriftens produksjonsvirksomhet er hovedsakelig vaskeri og
produksjon av treprodukter, men har betydelig innslag av service
relaterte tjenester. Bedriften har sunn økonomi, og omsatte for
nesten 10,6 millioner kroner i 2018. Vårt attføringsarbeid er
kvalitetssikret med ekstern godkjennelse (EQUASS).
LEDIG STILLING SOM:

ARBEIDSLEDER – VERKSTED, UTEDRIFT OG SERVICEOPPDRAG
Vi søker etter en ARBEIDSLEDER i 100% fast stilling. Arbeidsstedet er på vår hovedavdeling i Tana.
ANSVARSOMRÅDE OG DE VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVER:

-

Planlegging og oppfølging av produksjon.
Kvalitetssikring av produkter og tjenester.
Ansvar for tilrettelegging av arbeid for deltakere.
Følge opp deltakere som et ledd i attføringsarbeidet.
Lage tre-produkter for salg, og bidra til å utvikle nye produkter.
Vedlikeholdsansvar for reparasjon/rehabilitering av bygningsmassen i Seida.
Vedlikeholdsansvar av arbeidsverktøy og maskiner, særlig plentraktor og gressklippere.
Vår-/sommersesong: Ansvar for vedlikehold av kommunale rasteplasser og grøntanlegg i
Tanabru sentrum.
Utføre arbeid i henhold til HMS krav, og gi opplæring til deltakere i arbeidsredskaper som
skal benyttes i arbeidet.
Andre relevante arbeidsoppgaver er sjåføroppdrag, lossing av trailer, samt salg av
bygningsmateriell, bjørkeved og tre-produkter.
Andre funksjoner kan bli tillagt stillingen.

KRAV TIL KVALIFIKASJONER:
Stilingen stiller krav til selvstendighet, samarbeidsevne, tålmodighet og engasjement. Vi trenger en
medarbeider med:
- Relevant kompetanse og arbeidserfaring.
- Beherske data som kommunikasjons- og arbeidsverktøy.
- God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.
- Gode kommunikasjonsevner.
- Service- og løsningsorientert.
- Førerkort minimum kl B.
- Kreves godkjent politiattest før tiltredelse.
I tillegg er det ønskelig (ikke et krav) at den som ansettes har truckførerbevis og førerkort kl BE.
VI KAN TILBY:
• Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver.
• Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.
• Godt etablert nettverk mellom vekstbedriftene.
• Jevnlig faglig påfyll og kursing.
• Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger (KLP).
• Tiltredelse etter avtale
For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt daglig leder Hege Ørpetvedt, tlf 979 68980
Søknad med CV sendes Tana Arbeidsservice AS, hege@tana-arbeidsservice.no Søknadsfrist 25.april
2019.

