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Ime Verksted AS er en Vekst bedrift som er heleid av 
Lindesnes kommune. Bedriften skal gi den enkelte arbeids-
taker mulighet til å bli en aktiv bidragsyter i samfunnets 
verdiskaping, utfra sine evner og forutsetninger i et tilrette-
lagt arbeidstilbud. (Varig tilrettelagt arbeid). Ime Verksted 
er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001

Da en av våre arbeidsledere går over i pensjoniste-
nes rekker søker vi hennes etterfølger og har ledig 
stilling som:

ARBEIDSLEDER I 50 % STILLING
Stillingen vil i all hovedsak være oppfølging, veiledning 
og opplæring av arbeidstakere i arbeidssituasjoner, 
sosiale settinger og utviklingsoppgaver. Arbeidsopp-
gaver og produksjon er viktige virkemidler og det er 
derfor ønskelig med praktiske ferdigheter i tillegg til 
formell kompetanse. Deltakelse i produksjonen er 
også en viktig del av stillingen. Sosiale aktiviteter og 
møtedeltakelse er en del av stillingens innhold og det 
er krav til deltakelse i disse.  

Formelle kvalifikasjoner: 
• Formell utdannelse innenfor et eller flere av disse  
    fagene: Industrimekaniker, Aktivitørfaget,  
    Pedagogikk, Vernepleier, Sosionom eller tilsvarende.
• Særlig relevant praksis kan kompensere for 
    manglende utdannelse.                                                                       
• Førerkort minimum klasse BE                                                                                                                                               
• Politiattest kreves for denne stillingen.                                                                                                                                     

Ønsket praksis:                                                                                                                                         
• Praksis fra arbeid med mennesker.                                                                                                                                    
• Praksis fra ulike produksjonsområder.                                                                                                                       
• Praksis fra veiledning, tilrettelegging og oppfølging.

Andre kvalifikasjoner:
• Personlig egnethet for å jobbe med mennesker  
    og tilrettelegging
• Tålmodighet i møte med mennesker i de ulike  
    settingene.                                                                                

Vi kan tilby: 
• Ordnede arbeidsforhold
• Konkurransedyktig lønn
• God innskuddspensjonsordning
• Godt sosialt fellesskap
• Mulighet for etter og videreutdanning

Annet:
Det er ønskelig at referanser oppgis. CV sendes 
sammen med søknaden. Eventuelle attester, vitnemål 
o.l. sendes ikke sammen med søknaden, men framleg-
ges ved et eventuelt intervju.

Søknad sendes til: trond-jo@hotmail.com

Bedriften ønsker å etterstrebe en jevn kjønnsbalanse i 
bedriften og vil spesielt oppfordre kvinner til å søke.

Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte:                                                                                                   
Produksjonsleder, Trond Johnsen, tlf 918 18 32


