Rask as er et velrenommert selskap som selger løsninger til næringslivet innen avfallshåndtering,
kildesortering og transport. Rask as er 100 % eid av Finnmark Miljøtjeneste as. Rask as starter i
disse dager opp med mottak av biler og sanering av disse, Rask as hadde i 2017 en omsetning på 25
MNOK og har 24 ansatte. Selskapet går inn mot slutten av en omstrukturering av selskapet og søker
en ny leder som kan bidra til å skape en innovativ bedriftskultur og god økonomi.
DAGLIG LEDER
Vil du være med å utvikle kildesortering og avfallsløsninger for bedrifter i vår region? For å få mere
og bedre kildesortering, jobber Rask AS for å gjøre det enkelt for bedrifter å ta gode miljøvalg i sin
avfallhåndtering. Nå er vi på utkikk etter en ny daglig leder som kan ivareta og videreutvikle
selskapet fremover. Senere tiden har selskapet omstilt selskapet og effektivisert flere
virksomhetsområder.
Som daglig leder er det viktig at du er en lagspiller som motiveres av å jobbe i team for og nå mål
og skape resultater. Du jobber målrettet, motiverer kolleger og skaper entusiasme blant kunder og
samarbeidspartnere, har fokus på framtidens løsninger og har det overordnede ansvaret for
selskapets kundeportefølje.
Som person er du omgjengelig, - du trives både med å bygge relasjoner og å ta vare på dem. Du
evner å være både strategisk og operativ i prosjekt- og kundearbeid, og aktivt salgsarbeid er en
viktig del av jobben.
Rask as hovedaktiviteter er
·

Salg av miljøriktige avfallsløsninger, transport og kildesortering til bedrifter, bilsannering

I Rask AS vil dine hovedarbeidsoppgaver være
·

Ansvar for den daglige driften

·

Lede og gjennomføre prosjekter og drive aktivt salgsarbeid

·

Lede og være en del av et team med engasjerte medarbeidere

·

Tett samarbeide med Finnmark Miljøtjeneste as og andre samarbeidspartnere

·

Arbeide med strategi og handlingsplaner for selskapet

·

Bygge gode og varige relasjoner med strategiske interessenter og samarbeidspartnere

·

Rask AS sitt ansikt utad overfor kunder, samarbeidspartnere og media

Kvalifikasjoner:
·
Relevant utdanning og erfaring fra salg, kommunikasjon og/eller ledelse, eventuelt erfaring
fra miljø eller avfallsbransjen
·

Ledererfaring med personalansvar

·

Praktisk erfaring med administrasjon og økonomistyring, gode datakunnskaper

Du blir gjerne beskrevet som:
·

Relasjonsbygger

·

Utadvendt

·

Initiativrik

·

Resultatorientert

·

Inkluderende

I Rask AS får du muligheten til å være med å utvikle en av regionens viktigste miljø bedrifter.
Kvinner oppfordres til å søke.
Tiltredelse etter avtale. Arbeidssted: Selskapets kontor i Porsanger kommune. Søknadsfrist snarest
og innen 19. desember 2018. Søknad sendes på mail til styreleder: lars.jensen@accountor.no For
spørsmål kontakt styre leder Lars Helge Jensen,( 90136695) eller styremedlem Sigve R Gusdal
(90718210).

