Bli med på utviklingen av Kongsberg?
Har du et strategisk blikk og en god forståelse for samfunns- og næringsutvikling? Liker du å jobbe
med prosesser og skape endring? Vi søker en dyktig og initiativrik medarbeider til en spennende
jobb i Kongsberg Næringsforum.
Kongsberg Næringsforum er en medlemseiet interesseorganisasjon for hele næringslivet i Kongsberg. Vi
jobber, tett med kommune og næringsliv, for å skape vekst, og sikre at byen og regionen har de kvaliteter
som gjør at folk ønsker å leve og bo her. Vi er i dag fem ansatte, og nå søker vi en ny kollega.

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•

Koordinere og utvikle vårt kommunikasjonsarbeid
Ledelse og gjennomføring av ulike prosjekter
Ha ansvar for utvikling og gjennomføring av arrangementer, forum og nettverksarenaer
Bidra til næringsutvikling og vekst i antall arbeidsplasser i Kongsberg
Lede ulike utviklingsprosesser og samarbeidsprosjekter

Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som har:
• erfaring med informasjons- og strategisk kommunikasjonsarbeid
• utdanning på universitets-/høyskolenivå,
• erfaring og kunnskap om prosjektledelse
• kjennskap til Kongsberg og næringslivet her
Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Egenskaper
Vi ønsker oss en kollega som:
• er utadvendt, har gode samarbeidsevner, kan jobbe både selvstendig og tett sammen med andre
• kan arbeide under tidspress og som har interesse for å drive strategiske prosesser
• ser ”det store bildet” og sammenhenger på flere nivåer
• forstår politiske prosesser og samspillet mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv
• har stor gjennomføringsevne

Vi tilbyr
•
•
•
•

Interessante, varierte og krevende arbeidsoppgaver
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
Et hektisk, morsomt og kreativt miljø
Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger

Les mer om Kongsberg Næringsforum på nettsiden vår: knf.kongsberg.no.
Er du interessert? Ta kontakt med daglig leder Wivi-Ann Bamrud, tlf. 452 77 010 eller
på e-post wab@knf.kongsberg.no
Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til post@knf.kongsberg.no innen 16. januar.

