Vekst og utvikling med mennesket i fokus.

Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Telefaks:
Foretakreg:
Bank:

Boks 20 8648 Korgen
Øvre Villmones 20
75 19 72 30
75 19 17 01
NO 953 264 382 MVA
4512 06 01699

HASVO er en av ca. 220 Vekst bedrifter som er samlet i organisasjonen ASVL
(Arbeidsgiverforeningen for Vekst - og attføringsbedrifter).
HASVO leverer tjenestene VTA og APS(AFT) til NAV Nordland, produksjon av varer og
tjenester er et virkemiddel i levering av disse tjenestene.
HASVO leverer også en tjeneste til NAV Hemnes gjennom tiltaket PIL(aktivitetsplikt).
Målgruppen for deltakere i HASVO sine tiltak er personer med nedsatt funksjonsevne,
personer med nedsatt arbeids – og inntektsevne og som har ytelse fra NAV.
Vi utvider nå staben vår og søker etter:
Veileder
Sentrale oppgaver i stillingen:
 Veiledning og oppfølging av brukerne tilknyttet VTA og AFT.
 Oppfølging ved behov i forhold til rus og psykiatri.
 Vedlikehold og utvikling av nettverket mot næringslivet i kommunen.
 Oppgaver relatert til kartleggingsmetodikk relevant for brukerne.
 Dokumentasjon av effekten virksomhetens ulike tiltak har for brukerne.
 Arbeid relatert til utvikling av arbeidsmetodikk innen veiledning av de ulike
arbeidsprosessene i HASVO.
Krav til utdanning:
 Minimum 3-årig høgere utdanning fortrinnsvis som sosionom eller vernepleier evnt.
innen andre helserelaterte utdanninger.
Erfaring
 Relevant erfaring fra tilsvarende virksomheter.
 Erfaring med å jobbe i relasjoner hvor det kan være både rus og psykiatri.
 Erfaring fra å bygge, vedlikeholde og utvikle nettverk.
 Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team.
Personlige egenskaper:
 Høy grad av integritet.
 Være selvgående.
 Evnen til å møte uenigheter på en åpen og konstruktiv måte.
 Stor vilje til å bistå andre der det er behov og være på tilbudssiden.
 Trives med å jobbe i tverrfaglige team.
 Vise engasjement og energi i møte med alle interessenter av HASVO AS.
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Annet:
Bedriften har solid økonomi med et budsjett på 10 mill. God egenkapital. Det er 10 fast
ansatte i bedriften. VTA er ryggraden i bedriften. Bedriften kjennetegnes av et godt
arbeidsmiljø hvor ledergruppen har lang fartstid i bedriften. Samarbeid står helt sentralt og
det er korte kommunikasjons- og beslutningslinjer i ledelsen av bedriften. Stillingen inngår i
ledergruppen. Arbeidssted er Korgen i Hemnes kommune.
For nærmere informasjon kontakt senior rådgiver Bedriftskompetanse Eivind Hellevik
tlf. 906 14 830, eller daglig leder HASVO AS Jan Arnold Holmstrand tlf. 908 77 695.
Søknad legges inn via www.bedriftskompetanse.no
Søknadsfrist 04.juni 2017.
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