Mjøsen Skog SA eies av 3700 andelseiere og er eiernes eget redskap for tømmeromsetning, skogtjenester, næringspolitikk og
eierengasjement i verdikjeden. Mjøsen Skog driver tømmeromsetning til industrikunder i Skandinavia og utfører skogsdrifter og
skogkultur etter kvalitets- og miljøsertifiserte systemer. Mjøsen Skog er den største aktøren på skogtakst i Norge og har i
samarbeid med andre utviklet prisbelønte digitale løsninger for skogforvaltning. Mjøsen Skog er et samvirkeforetak der
hovedfokus er å skape verdier og størst mulig nytte for eierne. Tømmeromsetningen gjennom Mjøsen Skog var i 2016 på 1,166
mill. m3 tømmer, og bedriften hadde en omsetning på 634 millioner kroner. Mjøsen Skog har 59 ansatte. Hovedkontoret er på
Lillehammer. Les mer på www.mjosen.no

Administrerende direktør
Mjøsen Skog søker en handlekraftig og forretningsorientert leder til å stå i spissen for virksomheten og videreutvikle Mjøsen Skog
som en innovativ og kunnskapsbasert bedrift med gode løsninger for sine kunder og eiere.
Ansvarsområder:
•

Utvikle Mjøsen Skog som et sterkt redskap for sine eiere i tråd med vårt formål, og gjøre det enklere og mer lønnsomt å
være skogeier

•

Videreføre og forsterke Mjøsen Skogs sterke markedsposisjon, og sørge for en sunn og god drift på alle forretningsområder

•

Videreutvikle en sterk og utviklingsorientert forretningskultur og en attraktiv arbeidsplass

•

Delta i det næringspolitiske arbeidet for å bedre skogeiernes og næringens rammebetingelser, og være en tydelig
talsperson for Mjøsen Skog i det offentlige rom

•

Være en pådriver for utvikling av strategiske og verdiskapende allianser i verdikjeden

Personlige egenskaper:
•

Tydelig og samlende lederskikkelse

•

Evne til å skape trygghet og tillit internt og eksternt

•

God på forhandling og påvirkning

•

Resultatorientert og med stor gjennomføringsevne

•

Analytisk og strategisk sterk

•

God relasjonsbygger

•

Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Vi søker kandidater som har relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå, og som har forståelse for Mjøsen Skogs
oppdrag og særpreg som samvirkeforetak. Videre er det ønskelig at du har kompetanse om skognæringen og skogeiernes
interesser og ledererfaring fra konkurranseutsatt virksomhet.
Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter i et aktivt, uformelt og positivt arbeidsmiljø. Hos oss får du være med å utvikle framtidens
løsninger i Skog-Norge gjennom en vital organisasjon som er i spennende utvikling.
Har du lyst på denne unike muligheten til å være med å utvikle Mjøsen Skog og industrien videre? Da kan du vise interesse for
stillingen ved å sende oss din CV og søknad innen søknadsfristen 20. april 2017. Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt
med styreleder Terje Uggen på telefon 957 69 276 eller administrerende direktør Erik A. Dahl på telefon 934 12 418. Spørsmål om
prosessen kan rettes til våre rådgivere i The Assessment Company, Steffen Dyre Hansen, på telefon 474 89 666 eller Magne
Nordgård på telefon 934 80 330.

Søknaden sendes via lenke: https://www.recman.no/hrm/cv/job.php?job_id=32469

