Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU) er et utviklings- og investeringsselskap som skal
bidra til å utvikle robuste, lokale arbeidsplasser. Selskapet forvalter en kapitalbase på
inntil kr. 30 millioner kroner, og tar initiativ til og bidrar med kapital til, etablering og
utvikling av virksomheter. Les mer om oss på www.sjofossen-snu.no.
Nå har vi ledig fast stilling som

Næringsrådgiver
Næringsrådgiveren rapporterer til daglig leder i Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU), et
selskap som er heleid av Gildeskål kommune og er kommunens førstelinje i
næringsspørsmål. Vi søker deg som har god innsikt i næringsutvikling og relevante
fagfelter, og som ønsker å skape arbeidsplasser og samfunns- og næringsutvikling, i tett
dialog med gründere, eksisterende næringsliv, kommunal forvaltning og dyktige
fagfolk.
Som vår nye næringsrådgiver har du også god forståelse for kommunens ansvar, rolle
og oppgaver. Du kan arbeide analytisk, utrede og presentere sammenhenger på flere
felter i vårt strategiske næringsarbeid, der havbruk og reiseliv er prioriterte områder. Du
må levere med kvalitet, og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og
engelsk.
Arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning for gründere og etablerte bedrifter
Oppfølging og saksbehandling i kommunens næringssaker
Lede og/eller være medarbeider i prosjekter
Bidra til gjennomføring av overordnede mål og strategier, og til godt samarbeid
med SNUs samarbeidspartnere
Se, planlegge og presentere muligheter og sammenhenger, og i ulike næringer
Styrke kommunens næringsutvikling, og i samarbeid med lokale bedrifter
Delta i profileringen av Gildeskål og vårt næringsliv
Bidra med innhold til www.gildeskal.com, SNUs eget nyhetsbrev, SoMe og andre
informasjonskanaler.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i stillingens kan bli tilpasset/endret.
Foretrukket erfaring:
•
•
•

Bedriftsutvikling, rådgiving av gründere og etablerte bedrifter, og/eller egen
næringsvirksomhet.
Kjennskap til én eller flere av bransjene reiseliv, marin sektor/havbruk er en fordel
Kjennskap til skjæringspunktet kommunal politikk- og administrasjon, og erfaring
fra analyse- og utredningsarbeid

•
•

Gode kommunikasjonsferdigheter - muntlig og skriftlig - både i norsk og engelsk
Arbeidserfaring fra privat næringsliv er en fordel

Personlige egenskaper:
•
•
•
•

Konstruktiv, utviklings- og løsningsorientert, jobber godt i team
Pro-aktiv, selvstendig, god gjennomføringsevne
Bygger tillit, skaper gode relasjoner, er fleksibel, folkelig, jordnær og lojal, og har
godt humør og gode samarbeidsevner
Energisk og engasjert i møte med alle SNUs kontakter og samarbeidspartnere

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

Krav til utdanning:
•
•

Høyere utdanning (Bachelor eller tilsvarende) innen relevante fag.
Relevant erfaring kan delvis erstatte utdanningskravet

Vi tilbyr:
•
•
•

Konkurransedyktige betingelser
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet

Dette er en utfordrende og spennende stilling med stor frihet og innflytelse, der du i
samarbeid med lokale og regionale miljøer kan bidra til vekst og utvikling av både
enkeltbedrifter og lokalsamfunn.
Arbeidssted:
Gildeskål Marine Center, Inndyr
Søknadsfrist: 22 november 2020
Søknad med CV sendes til tore@sjofossen-snu.no eller til SNU, Øya 49, 8140 Inndyr
Kontaktinformasjon:
Tore Laugsand, daglig leder SNU
tlf.:
99254561
e-post:
tore@sjofossen-snu.no
www.sjofossen-snu.no
www.gildeskal.com

