Måsøy i vekst KF
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Måsøy kommune har fått omstillingsstatus og kommunen har i denne forbindelse etablert Måsøy i
Vekst KF som iflg. vedtektene skal være; ”kommunens organisatoriske instrument i gjennomføringen
av arbeid med næringsmessig utvikling og nyskapning.” Foretaket vil ha en sentral funksjon i å bidra
til å sikre eksisterende virksomheter, utvikle og skape nye arbeidsplasser samt for øvrig bidra til tiltak
som kan utvikle vekstkraft i Måsøysamfunnet som helhet.

Til å lede an i spennende og utfordrende utviklingsoppgaver i Måsøy i Vekst KF, søker vi

ENTUSIASTISK OG INITIATIVRIK

DAGLIG LEDER

med erfaring og øvrig kompetanse fra omstillings- og utviklingsarbeid, særlig i forhold
til privat næringsliv. Vi vil også vektlegge at du har operativ erfaring og dokumentert
gjennomføringsevne fra utviklings- og omstillingsoppgaver. Som daglig leder vil du også
få oppgaven med å forberede og følge opp vedtak fattet av styret, herunder bl.a. delta i
ledelse og øvrig oppfølging av prosjekter som styret har besluttet iverksatt. Vi ser også
gjerne at du har god kunnskap om kystbasert næringsliv i den nordlige landsdel.
Måsøy i Vekst KF er også gitt i oppdrag å forvalte Måsøy kommunes næringsfondsmidler.
Som daglig leder vil du ha et hovedansvar for å forberede saker til næringsfondsbehandling samt følge opp de bevilgninger som blir gitt. Erfaring fra lignende virksomhet vil være
ønskelig, men ingen betingelse.
Stillingen som daglig leder i Måsøy i Vekst KF vil være en engasjementsstilling som vil
kunne ha en varighet på inntil 5-år fra 01.01. 2014, betinget av årlige bevilgninger av
omstillingsmidler. Engasjementet vil evt. kunne forlenges dersom omstillingsperioden
utvides. For engasjementet gjelder 6-måneders prøvetid. Lønns- og øvrige betingelser iht.
avtale.
Administrasjonsstedet i Måsøy er Havøysund der du som daglig leder også vil ha base.
Imidlertid må det påregnes reiseaktivitet i kommunen forøvrig i forbindelse med bistand
og oppfølging av prosesser og prosjekter som blir iverksatt.
Vil du høre mer om en meget spennende og utfordrende jobb i den nordlige landsdel,
ikke nøl med å ta kontakt med styreleder i Måsøy i Vekst KF, Sigurd Larsen, telefon
+47 915 73855, e-mail; sigurd.larsen@tcgroup.no, eller nestleder i styret, Ann Synnøve
Hansen, telefon +47 958 66970, e-mail; annsyn@gmail.com. Søknadsfrist er 13. januar 2014.

