
Avdelingsleder 
 
Avdelingsleder – VTA 
Vi søker etter en Avdelingsleder i 100% fast stilling. 
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle 
ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. 
Som avdelingsleder i Fortuna HR AS sin VTA-avdeling vil du få en sentral rolle for 
avdelingens drift med kunde- og leverandørkontakt og ha lederansvar for 
avdelingens medarbeidere. 
Avdelingsleder rapporterer til Fortuna HR AS sin driftsleder. 
  
Arbeidsoppgaver 
- Daglig drift av avdelingen 
- Personal, økonomi- og resultatansvar 
- Utvikling av avdelingens produkter og tjenester 
- Fastsette mål, prioritere tiltak og evaluere systematisk for å oppnå resultater 
- Sikre kompetanseutvikling av medarbeidere i takt med resultatkrav og     
  måloppnåelse     
- Samarbeid med NAV og lokalt næringsliv                 
  
Du må ha: 
Minimum 3-årig relevant utdanning fra høgskole og / eller universitet. 
Erfaring som leder. 
Erfaring med økonomistyring og budsjett 
Evnen til å være tydelig, resultatorientert og ha god gjennomføringsevne 
Gode kunnskaper i bruk av IKT - verktøy. 
Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner. 
Gode relasjonsevner og samtidig ha evnen til å jobbe strukturert på egenhånd. 
Personlig egnethet og være fleksibel. 
Motivasjon og gjennomføringsevne til å booke og gjennomføre møter med  
både nåværende og potensielle oppdragsgivere i næringslivet for å sikre at 
avdelingen har hensiktsmessige driftsoppgaver til enhver tid. 
  
Vi ønsker at du: 
Er løsningsorientert med kreative evner som kan bidra til nye og innovative løsninger. 
Har erfaring og kjennskap til hvordan Norges velferdssystem fungerer. 
Har god kjennskap til næringslivet i Moss og omegn. 



Er strukturert og har evnen til å skape en hensiktsmessig struktur som er i takt med 
avdelingens overordnede målsettinger. 
Motivasjon og gjennomføringsevne til å være en bidragsyter til et kontinuerlig 
forbedringsarbeid med attføring og drift. 
Er en relasjonsbygger med kremmerånd 
 
Vi kan tilby: 
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en bedrift som stadig er i endring for å 
tilpasse seg markedets behov, med kolleger med høy og variert kompetanse, 
selvstendig jobbing, men også teamarbeid. Du vil få gode muligheter til å utvikle ditt 
eget arbeidsområde. 
Vi har gode pensjons og forsikringsordninger. 
Lønn etter avtale. 
 

For spørsmål om stillingen, kontakt driftsleder Runars Syversen på telefon  
416 42 862.  

Søknad og CV sendes til runar@fortunahr.no. 
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