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Klæbu Industrier AS er en attføringsbedrift/vekstbedrift beliggende i Klæbu kommune.  
Vi tilbyr tilrettelagt arbeid, arbeidsutprøving og avklaring både internt og eksternt på 
oppdrag fra Nav. Vi jobber med å tilbakeføre personer til et aktivt arbeid i det ordinære 
arbeidsmarkedet og gir hver deltaker utfordringer som er tilpasset den enkelte.  
Ved å gi trygghet og mestringsfølelse, øker vi selvtilliten og følelsen av å delta i det 
sosiale liv. Mer info om bedriften på www.klabuindustrier.no  
 

Vi søker etter attføringsansvarlig    
 
Kvalifikasjoner: 

- Minimum 3-årig høgskoleutdannelse og med attføringskompetanse. 
- Ansvarlig bindeledd opp mot det ordinære arbeidsmarkedet med tanke på 

praksisplasser. 
- Gjerne med erfaring fra tilbud/anbudsprosesser og 

kvalitetssikring/sertifiseringssystem, f.eks. eQuass.  
- Søker må ha kunnskaper om målrettet miljøarbeid, inneha god skriftlig 

framføringsevne og ha gode datakunnskaper. 
- Støttefunksjon til administrative oppgaver. 

 
Personlige egenskaper: 

- Vi søker etter en person med engasjement, godt humør og entusiasme til å stå i 
en krevende men samtidig morsom og givende jobb. 

- Fleksibel og omstillingsdyktig. 
- Positiv og motiverende med gode samarbeidsevner. 
- Selvstendig og ansvarsbevisst. 
- Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

 
Vi tilbyr: 

- Lønn etter avtale med pensjonsordning i KLP. 
- Klæbu Industrier AS er en bedrift i stadig utvikling med godt arbeidsmiljø. 
- Du får en plass i bedriftens ledergruppe. 

 
Andre opplysninger: 

- Midlertidig ansettelse 1 år med mulighet for fast ansettelse/forlengelse avhengig 
av bl.a. tiltaksbehovet hos NAV 

- Fortrinnsvis 100 %, annen stillingsandel kan vurderes hvis ønskelig. 
- Søknad med CV sendes innen: 10 august 2015, sendes på mail til 

post@klabuindustrier.no  
- Snarlig tiltredelse eller etter nærmere avtale 

 
Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til daglig leder  
Børge Hergren på tlf 911 55 354 evt på mail: borge@klabuindustirer.no, for utfyllende 
info se ledig stilling adresse.no eller på vår hjemmeside: www.klabuindustrier.no 

http://www.klabuindustrier.no/
mailto:post@klabuindustrier.no
mailto:borge@klabuindustirer.no
http://www.klabuindustrier.no/

