BOPRO as er en moderne produksjons- og opplæringsbedrift som tilbyr personer med nedsatt
arbeidsevne tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
Bedriften har et nært samarbeid med NAV og Bodø Kommune og forvalter i dag
arbeidsmarkedstiltaket «varig tilrettelagt arbeid» Bopro har etablert en rekke produksjonstiltak innenfor bedriftens avdelinger i henholdsvis Klinkerveien, Bodø Ved og Skjerstad.
Bopro er en bedrift i stadig vekst og har i dag 86 ansatte
Vi søker

Vikariat som Arbeidsleder
til Bodø Ved i Dreyfushammarn 12 med snarlig tiltredelse.

Ansvar/arbeidsoppgaver

Arbeidsleder skal arbeide for at det utvikles ressurser hos tiltaksdeltakerne gjennom
tilrettelegging, veiledning og oppfølging av arbeidssituasjonen samtidig som man har et aktivt
forhold til at avdelingens kvalitets-, produksjons- og resultatmål følges.

Hva vi forventer av deg

Du er en ansvarsfull, positiv og trygg person, som er svært kvalitets- og servicebevisst. Du
klarer å motivere og inspirere dine medarbeidere og kollegaer slik at de mestrer og gjør en
god jobb. Du motiveres av resultater og gode måloppnåelser. Du trives med en travel hverdag
og kan ha mange baller i luften samtidig som du jobber nøye, systematisk og strukturert. Du
er god til å kommunisere med kunder og kolleger, både skriftlig og muntlig. Det er ønskelig at
du har relevant produksjonserfaring, positiv til å jobbe med andre fagområder og praktisk
anlagt. Du har sertifikat til bil (B) og gjerne truckførerbevis
Du er positiv av natur og kan identifisere deg med verdiene: muligheter, trivsel, vekst, raushet
og ansvarlighet.

Bopro tilbyr

Kurs og muligheter for videreutvikling.
Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer.
En spennende og allsidig arbeidsplass
Varierte arbeidsdager og ulike utfordringer
Det vil bli krevd nyere politiattest ved ansettelse.
Lønn etter avtale og pensjonsordning i Bodø Kommunale Pensjonskasse.
Søknadsfrist 5 november 2021
Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Ann Helen på

tlf. 482 66 624 eller administrerende direktør Frode Pedersen, tlf. 928 49 707.
Søknad med CV sendes firmapost@boproas.no
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Se også Bopros hjemmeside: www.boproas.no

