Industriprodukter AS er en attføringsbedrift og
vekstbedrift med 76 faste ansatte i Halden.
Bedriftens målsetting er å bedre forutsetningene og
dyktiggjøre yrkeshemmede arbeidssøkere og andre
med bistandsbehov slik at de skal skaffe seg og
beholde arbeid. I tillegg skal bedriften gi tilbud om
meningsfulle aktiviteter til de som ikke kan gå ut i
det ordinære arbeidslivet. Bedriften har følgende
avdelinger: mekanisk, elektro, catering, skilt og
dekor, Halden ASVO og en attføringsavdeling.

Avdelingsleder for Halden ASVO
Vi søker en erfaren og forretningsorientert person med sosialfaglig erfaring til å lede
og videreutvikle avdelingen Halden ASVO. Halden ASVO er en avdeling under
Industriprodukter AS, som gir mennesker med bistandsbehov en mulighet til å
komme i arbeid eller aktivitet. Avdelingen har 53 deltakere på arbeidsmarkedstiltaket
– de fleste på Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA).
Den som søker bør ha solide kunnskaper både på det sosialfaglige området og
erfaring fra ledelse og koordinering av en mangesidig virksomhet med prosjekter og
aktiviteter.
Vi ønsker en leder med god økonomisk og markedsmessig innsikt, dokumenterte
resultater fra forretningsutvikling, høy arbeidskapasitet og moral.
Du har høyere utdanning og er en motiverende og inkluderende leder, med gode
mellommenneskelige ferdigheter.
I tillegg til å lede og drifte avdelingen har du også ansvaret for:
 Identifisere og gjennomføre forbedringsprosesser både organisasjonsmessig
og produksjonsmessig.
 Bidra i den attføringsfaglige utviklingen i avdelingen, og integrering av
avdelingen i den øvrige virksomhet
 Bidra til å øke brukerorientere i avdelingen
 Videreutvikle våre tjenester og kvalitetssystemene i avdelingen.
 At avdelingen yter en god service og er kundeorientert.
Stillingen rapporterer til Adm. direktør Jan Wiig.
Bedriften tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, fri pensjonsordning og mulighet til å utvikle
seg gjennom utfordrende arbeidsoppgaver i et meget godt arbeidsmiljø preget av
vekst og utvikling.
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