DAGLIG LEDER

Overnevnte selskaper søker ny felles daglig leder i 100% stilling.
Søker må være strukturert og samfunnsorientert.Du kommer til
selskaper som utfører en viktig samfunnsrolle i skjærgården og som
er inne i spennende faser, med bygging av nye miljøvennlige fartøyer.
Personen vi søker må være strukturert, trygg, fremtidsrettet, tillitsskapende og tydelig i sin rolle. Daglig leder har det fulle ansvaret for
daglig drift av selskapene og rapporterer til styrene i selskapene.
Ansettelsesforholdet er i Kragerø Fjordbåtselskap IKS og med
bi ansettelse i Brevik Fergeselskap IKS.
Arbeidsoppgaver:
• Lede og utvikle selskapene i tråd med mål og strategier.
• Resultatansvar og resultatstyring mot budsjett.
• Operativ ledelse av kontor og fartøy.
• Inspirere, utvikle og motivere ansatte.
• Bygge gode relasjoner mot kunder, ansatte, styre og eiere,
samt allmenheten.
• Forhandle med eiere og andre bidragsytere om tilskudd,
refusjoner o.s.v.
• Bidra til optimalt samarbeid, kompetanse og organisasjonsutvikling i begge selskaper.
• Ha fokus på markedsmuligheter i områdene og videreutvikle dette.
Kvalifikasjoner og erfaring:
• God ledererfaring.
• Bransjeerfaring.
• Erfaring med å jobbe mot offentlig eierskap.
• Høyere utdannelse, helst innenfor økonomi og ledelse,
samt maritimt.
• Dyktig organisator, fleksibel, gode samarbeidsevner og handlekraftig.
• God på kommunikasjon skriftlig som muntlig.
• Tydelig leder som evner å inspirere.
• God og relevant erfaring kan erstatte helt eller delvis krav
til utdannelse.
Vi kan tilby:
• Lønn etter avtale.
• Gode pensjons og forsikringsordninger.
• Selvstendige, varierte og spennende arbeidsoppgaver.
• Godt arbeidsmiljø.
Om arbeidsgiver (e):
Kragerø Fjordbåtselskap IKS, er eid 50% av Kragerø Kommune og
50% av Telemark Fylkeskommune. Brevik Fergeselskap IKS, er eid
50% av Porsgrunn Kommune og 50% av Telemark Fylkeskommune.
Selskapene har konsesjon på all rutetrafikk i begge områdene
som betjenes, som er Kragerø skjærgården og Porsgrunn/Bamble
skjærgården.Omsetningen i selskapene er for 2018, ca kr: 35 mill i
Kragerø og ca. kr. 15 mill i Brevik. Det er 21,5 fast ansatte i KFS og
9,5 fast ansatte i BFS.
For ytterligere informasjon om stillingen, kan Styreleder KFS, Lars
Stärk, kontaktes på tlf: 918 50560, eller e.post: lars.stark@vard.com
eventuelt Styreleder i BFS, Bjørge Fredheim, på tlf. 404 86293, eller
e.post: bjorge@me.com
Søknad med attester, behandles fortløpende,
sendes innen 25.01.19 til: inge@fjordbat.no

