Vi søker arbeidsleder til vår Print- og Produksjonsavdeling,
er det deg?
Lunner Produkter på Roa, er en aktiv arbeidsplass der 37 av de totalt 48 ansatte er medarbeidere med et tilretteleggingsbehov. Felles for alle våre medarbeidere er en arbeidsglede og
en arbeidsstolthet langt over det som er vanlig.
Vi er en produksjonsbedrift, og kvaliteten på våre produkter og tjenester er viden kjent. Hos
oss har vi ulike fagavdelinger, med en fagansvarlig arbeidsleder for hver avdeling.
Vi søker en ny fagansvarlig arbeidsleder for vår Print- og Produksjonsavdeling:
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
• Være drivende og framoverlent, med et genuint ønske om å få fart i en avdeling med
		 potensiale.
• Gjennom et smittende fagengasjement bidra til en målrettet produksjon, og en
		 produksjonsøkning som etterspørselen tilsier.
• Som fag- og produksjonsansvarlig aktivt bidra til å realisere de muligheter som knytter
		 seg til fagområdet.
• Ansvarlig for å skape gode arbeidsrutiner i avdelingen.
• Støtte og tilrettelegge arbeidet for de tiltaksansatte i avdelingen, slik at mestring og
		 utvikling blir en naturlig del av arbeidshverdagen.
Ønskede kvalifikasjoner
• Grafisk faglig bakgrunn, alternativt trykk/profilerings-faglig erfaring
• Du har et sterkt kundefokus, du drives av resultater, og du har et sterkt engasjement i
		 omsetningstall og mersalg
• Evne til, og erfaring med å løfte og motivere medarbeidere som har et spesielt stort
		 behov for din tilstedeværelse og din oppmerksomhet
• God porsjon menneskekunnskap
• God datakompetanse og erfaring med bruk av Adobe programmer
Ønskede personlige egenskaper
• Se muligheter framfor begrensninger
• Tydelig, tilstede og løsningsorientert, samt genuint opptatt av å ville andre vell
• Raus som type og uhøytidelig på egne vegne
• Opptatt av at mestring og utfordring gir utvikling, og er et resultat av å bli stilt krav til
• Proaktiv, selvgående og initiativrik
• Ikke redd for å ta ansvar og like å skape egen arbeidshverdag
• Stor arbeidskapasitet og takler mange baller i luften
Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til produksjons- og nestleder Grete Fjelldal,
tlf 920 20 103.
Søknad med CV, attester og vitnemål sendes til grete@lupro.no, alternativt levert personlig.
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