
LEDIGE STILLINGER
OPPDAL OG RENNEBU  

NÆRINGSLIVSDAGEN 15.FEBRUAR 2018



SALES MANAGER

Vi søker deg som

• Er energisk, har mot og er entusiastisk 
• Er en god relasjonsbygger  
• Har god kjennskap til næringslivet i  

Møre og Romsdal.  
• Er selvstendig og proaktivt, samtidig som du er en  

lagspiller 
• Liker en utfordring 
• Er glad i å oppsøke nye mennesker og potensielle  

business-muligheter 
• Er god til å lytte og klarer å kartlegge våre kunders  

behov 
• Har relevant erfaring og kunnskap om bruk av ulike  

salgsteknikker og CRM 
• Du er resultat- og målorientert 
• Har gode kommunikasjonsferdigheter og  

formidlingsevne i norsk og engelsk muntlig 

Strategisk bosatt i distriktet Molde - Kristiansund 

QUALITY HOTEL SKIFER

Arbeidsoppgaver  

• Håndtering av gruppe- og konferanseforespørsler 
• Delta og ha ansvar for hele salgsprosessen 
• Tilstedeværelse og kontinuerlig oppfølging av kunder  

i kurs- og konferansemarkedet 
• Prospektering av nye kunder 
• Gjennomføre ulike typer kunde- og markedsaktiviteter 
• Ansvarlig for at salgsmål oppnås 
• Salgsmøter/besøk, visninger, kundearrangement og  

telefon 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?ID=9697404


PROSJEKTLEDER/RÅDGIVER
Vi søker deg som 

• Har relevant høyere utdanning 
• Har erfaring innenfor næringsutvikling, gjerne innenfor ett eller flere  

områder av vårt tjenestespekter 
• Har evne til å jobbe selvstendig med ansvar for egne prosjekter 
• Er analytisk med evne til å sette deg inn i strategiske utfordringer 
• Er kunde- og resultatorientert 
• Er god til å kommunisere skriftlig og muntlig 
• er strukturert, initiativrik, serviceinnstilt og god på relasjonsbygging 

Arbeidsoppgaver  

• Rådgivning mot nye og eksisterende kunder/næringsliv 
• Prosjektledelse 
• Markedsarbeid for å skape nye prosjekter sammen med teamet i  

næringshagen og eksterne samarbeidspartnere 

Vi tilbyr  

• Utfordrende og spennende oppgaver i et miljø preget av entreprenørskap og profesjonalitet 
• Personlige utviklingsmuligheter i en krevende og interessant jobb 
• Konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstidsordning 

NASJONALPARKEN NÆRINGSHAGE



BUTIKKSJEF
Vi søker deg som
Har relevant utdanning  
Har erfaring fra varehandel 
Har gode datakunnskaper 
Er strukturert  
Er kreativ og har interesse for interiør 
Er motivator, utadvendt og har gode samarbeidsevner 
Har stor arbeidskapasitet og fleksibilitet 
Er ansvarsfull og alltid klar for å yte det lille ekstra  
for å nå de ønskede resultater 
  
Arbeidsoppgaver
Ansvar for butikkens økonomiske resultat, drift og utvikling 
Personalansvar 
Stillingen er 100 % med jobbing hver 2. lørdag 

Vi tilbyr
En spennende jobb i en voksende bedrift 
Engasjerte kolleger og gode kunder 
Konkurransedyktige betingelser  

Lev Vakkert, Oppdal

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=113155801&fks=113155801


PROFESSIONAL SERVICES MEDARBEIDER
Vi søker deg som 

• Kreativ, nysgjerrig og positiv 
• Liker å forenkle komplekse problemstillinger 
• Fleksibel, serviceinnstilt og relasjonsbyggende 
• Resultatorientert med gjennomføringsevne 
• Teknologiinteresse og god kjennskap til: 

• Web teknologi som HTML5 og Responsive rammeverk 
• Relasjonsdatabase og SQL 
• Reporting services 

Arbeidsoppgaver  

• Systematisere kundens behov og sette opp  
gode løsninger i WIMS. 

WIMS

Vi tilbyr  

• En spennende jobb og trygg karriere i et FinTech  
miljø i utvikling 

• Kontorlokaler ved Nasjonaltheateret i Oslo sentrum 
• fleksibilitet 

https://www.linkedin.com/jobs/view/554800529/


PRODUKT- OG LAGERANSVARLIG

Vi søker deg som 
• Har interesse for landbruk- og anleggsbransjen  
• Har erfaring fra lignende bransje  
• Har høy arbeidsmoral, pliktoppfyllende og pålitelig  
• Har gode datakunnskaper  
• Er nøyaktig og strukturert  
• Er allsidig og "handy"  
• Er lærevillig og nytenkende  
• Har førerkort klasse B, og gjerne truckførerbevis 

Ansvar og arbeidsoppgaver  

• Ansvar for Milwaukee elektroverktøy  
• Ansvar for Norgesfôr  
• Ansvar for delelager  
• Salg, varefylling og diverse forefallende arbeid i butikken  
• Ordreregistrering og varebestilling  
• Montering av småmaskiner (plenklippere, motorsag etc.)  
• Oppfølging av salg (formarked landbruk)  
• Lagerarbeid 

AK RØSTAD LANDBRUKSVERKSTED

Vi tilbyr  

• Konkurransedyktig lønn  
• En trygg og stabil arbeidsplass  
• Godt arbeidsmiljø  
• Varierte arbeidsoppgaver  
• Full opplæring  
• Kompetanseheving og personlig utvikling 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=50&rv=al&l2=130117&l2=130118&sort=akt&ID=9724490


ENERGIMONTØR

Vi søker deg som 

• Har fagbrev som energimontør 
• Er en pådriver 
• Jobber selvstendig og målrettet med  

fokus på kvalitet og sikkerhet 
• Har førerkort klasse B 

Ansvar og arbeidsoppgaver  

• Du vil jobbe med drift og vedlikehold  
av vårt distribusjons- og regionalnett 

• Du vil jobbe med nybygging,  
rehabilitering og feilretting 

• Du må påregne deltakelse i vår  
hjemmevaktordning 

TRØNDERENERGI NETT

Vi tilbyr  

• Svært spennende arbeidsoppgaver i et selskap som står foran stor  
utvikling og betydelige investeringer 

• Innflytelse og ansvar med muligheter for stor påvirkning  
av egne oppgaver 

• Jobb i et konsern som setter HMS i høysetet 
• Et aktivt, kompetent og utviklende arbeidsmiljø 
• Gode utviklingsmuligheter 
• Konkurransedyktige betingelser 
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=50&rv=al&l2=130117&l2=130118&sort=akt&ID=9724490


FULLSTACK-UTVIKLER
Vi søker deg som 

• Relevant høyere utdanning og 2-3 års erfaring  
innen frontend utvikling 

• Gjerne kjennskap til: 
• .NET framework og ASP.NET 
• Web teknologi som HTML5 og Responsive  

rammeverk 
• Relasjonsdatabase og SQL 

• Et ønske om en utfordrende stilling i et sterkt  
fagmiljø og om å stadig utvikle egne ferdigheter 

• Selvgående, innovativ og kvalitetsbevisst 

 
Arbeidsoppgaver  

• Full stack utvikler som vil være med på å forme  
fremtiden til det markedsledende  
forsikringssystemet WIMS.  
Du blir en del av et team med 14 utviklere,  
som er eksperter på teknologi og utvikling av  
standard system. 

WIMS

Vi tilbyr  
 
• En spennende jobb og trygg karriere i et FinTech-  

miljø i utvikling 
• Kontorlokaler ved Nasjonaltheateret i Oslo sentrum 
• fleksibilitet

https://www.linkedin.com/jobs/view/554805582/


HOTELLMEDARBEIDER

Vi søker deg som

• Er utadvendt og har et glimt i øyet  
• Ser gjesten og dens behov  
• Er initiativrik og ser muligheter  
• Har arbeidslyst og stor arbeidskapasitet  
• Kunne engelsk og tysk, muntlig og  

skriftlig er en fordel  
• Liker å jobbe tett i team, men også  

selvstendig 

Arbeidsoppgaver  

• Booking/betjene telefon, e-post  
• Administrativt arbeide  
• Inn- og utsjekk av gjester  
• Salgsaktiviteter  
• Vertskap  

BORTISTU GJESTEGARD AS

Vi tilbyr  

• Mulighet for bruk av bolig for ansatte  
• Spennende oppgaver og et godt arbeidsmiljø  
• Fleksibel arbeidstid  
• 70 % stillingsandel, med mulighet for utvidelse  
• Ansettelse etter avtale  
• Lønn etter avtale  
• Konkurransedyktige betingelser  

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=50&rv=al&l2=130117&l2=130118&sort=akt&ID=9718741


SERVITØR (ekstrahjelp)

Vi søker deg som: 

• Har erfaring fra servering, bar eller fra serviceyrket 
• Er over 18 år 
• Er ærlig og lojal 
• Jobber godt selvstendig og i team 
• Har et stort engasjement for kundebehandling,  

mat og drikke 
• Er fleksibel og har stor arbeidskapasitet 
• Er motivert til å være med på å utvikle vårt gode  

produkt videre 

Arbeidsoppgaver  

• Servering av frokost, lunsj,  
selskap og a la carte 

• Bar 

QUALITY HOTEL SKIFER

Vi tilbyr  

• Lønn etter avtale 
• Mulighet for videreutvikling 
• Ordnede arbeidsforhold 
• Godt arbeidsmiljø i en spennende bedrift i stor vekst  

https://www.skiferhotel.no/copy-of-quality-hotel-skifer-sker-servitrer/


TAXISJÅFØR

Vi søker deg som

• Er serviceinnstilt 
• Trives med å kjøre bil 
• Har førerkort klasse B  
• Kjøreseddel for persontransport mot 

vederlag 
• Har førerkort klasse D1 eller D2  

Arbeidsoppgaver  

• Taxi-kjøring til og fra hytter, skiheiser, sykehus, 
afterski, butikker, flyplass, tog- og bussentraler 

Vi tilbyr  

• Gode lønns- og arbeidsbetingelser 
• Mulighet for utvidet stilling

OPPDAL DROSJESENTRAL

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?ID=9699019


AGENT

Vi søker deg som 

• Har dokumenterte resultater innen salg 
• Har kjennskap til bolig- og byggebransjen 
• Er tillitsskapende og troverdig 
• Er strukturert og målrettet 
• Er fleksibel og løsningsorientert 
• Har en ryddig privatøkonomi 
• Ønsker å skape din egen karriere i  

en voksende bransje 

Arbeidsoppgaver  

• Salg til det private markedet 
• Kundekontakt og tomtebefaring 
• Utarbeidelse og oppfølging av tilbud  

og tilvalg 
• Bistå kunder i prosessen med  

byggesøknad og oppføring 
• Rapportering av egen aktivitet og  

resultatoppnåelse 
• Utvikling av eget markedsområde i  

samarbeid med nasjonal salgssjef 

FISKARHEDENVILLAN AS

Vi tilbyr  

• Omfattende opplæring i Norge og Sverige 
• Etablerte systemer og gode rutiner for kunnskapsdeling  

og kompetanseutvikling 
• Økonomisk støtte til etablering og lokal markedsføring 
• Intern bistand i byggfaglige spørsmål 
• Tett oppfølging og coaching

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=111840660


BACKEND-UTVIKLER
Vi søker deg som 

• Relevant høyere utdanning eller genuint talent 
• Erfaring med: 

• Systemutvikling med .NET framework og .NET 
• Microsoft Azure 
• Relasjonsdatabase og SQL 
• Entity Framework 

• Er selvgående, og ønsker å ta ansvar for egen  
faglig utvikling 

• Forretningsorientert, selvgående, innovativ og  
kvalitetsbevisst 

 

Arbeidsoppgaver  

• Fullstack utvikler med fokus på backend utvikling 
• Prosjekter fra oppstart til lansering 
• Utvikling av innovative og revolusjonerende  

løsninger for forsikringsbransjen 

WIMS

Vi tilbyr  

• En spennende jobb og trygg karriere i et FinTech  
miljø i utvikling 

• Kontorlokaer på Nasjonaltheateret i Oslo sentrum 
• Fleksibilitet  

https://www.linkedin.com/jobs/view/554800535/


LANDBRUKSAVLØSER
Vi søker deg som 

• Er ansvarsbevisst, allsidig, fleksibel på arbeidstid og  
kommuniserer godt 

• Er interessert i landbruk, og har erfaring som  
avløser/gårdbruker 

• Har relevant utdanning og/eller praksis 
• Disponerer egen bil og kan kjøre traktor 
• Snakker norsk 

 

Arbeidsoppgaver  

• Gårdsarbeid i ring hos tre-fire gårdsbruk 
• Arbeidet er allsidig og innebærer forefallende arbeid  

på melke- og sauebruk i Oppdal kommune.  

OPPDAL LANDBRUKSTJENESTER

http://www.oppdal-avloserlag.no/wp-content/uploads/sites/81/2018/02/stillingsannonse-ring.pdf


BARNEHAGELÆRER
Vi søker deg som 

• Har godkjent utdanning som barnehagelærer/førskolelærer 
• Er engasjert og løsningsorientert 
• Har gode lederegenskaper 
• Har god brukerforståelse for IKT 
• Er selvstendig, men også teamorientert 
• Er servicefokusert 
• Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

 

Arbeidsoppgaver  

• Med forbehold om søknadstall samordnet opptak, kan det  
bli aktuelt å tilsette både barnehagelærer og  
barnehagelærer med lederansvar.  

GNIST BARNEHAGER AS

Vi tilbyr  
 
• Ordnede arbeidsforhold og gode økonomiske betingelser.  
• Et arbeidsmiljø som legger vekt på personlig utvikling, selvstendighet  

og trivsel. 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=50&rv=al&l2=130117&l2=130118&sort=akt&ID=9723917


MURER/FLISLEGGER
Vi søker deg som 

• Er selvstendig og pålitelig 
• Har god arbeidsmoral 
• Er serviceinnstilt 
• Har fagbrev eller relevant erfaring 
• Har førerkort kl B 
• Behersker norsk språk, eller engelsk muntlig og skriftlig 

 

 
Arbeidsoppgaver  

• Varierte oppgaver innen murerfaget: 
• Flislegging 
• Bad 
• Ildsted 
• Naturstensarbeider 
• Betong 

• Noe reising bør påregnes 

IVERSEN & OLSEN AS

Vi tilbyr  
 
• Firmabil 
• Godt arbeidsmiljø 
• Obligatorisk tjenestepensjon OTP 
• Konkurransedyktig lønn  med mulighet for bonus

http://www.opdalingen.no/stillingledig/#/landingPage/landingpage/6154///


SJÅFØR LANGTRANSPORT

Vi søker deg som 

• Er en ansvarsfull, selvstendig og strukturert sjåfør 
• Snakker og skriver godt norsk 
• Har førerkort kl CE, yrkeskompetansebevis og helst ADR. 

 

Arbeidsoppgaver  

• Langtransport i Norge, Sverige og Danmark.  

HB TRANSPORT AS

https://opp.no/content/uploads/2018/02/hb-transport0802.jpg


FERIEVIKARER HELSE OG OMSORG
Vi søker deg som 

• Er sykepleier, vernepleier, hjelpepleier, omsorgsarbeider,  
helsefagarbeider, sykepleiestudent, vernepleiestudent,  
student, ufaglært eller andre med relevant praksis eller  
utdanning.  

• Er over 18 år 
 

Arbeidsoppgaver  

• Rennebu Kommune søker ferievikarer innen:  
• Hjemmesykepleien (forutsetter førerkort klasse B) 
• Hjemmehjelp (forutsetter førerkort klasse B) 
• Sykehjem (pleie, kjøkken, renhold) 
• Boliger for fysisk/psykisk funksjonshemmede 
• Avlastning for barn og unge 

RENNEBU KOMMUNE

Vi tilbyr  

• Varierte arbeidsoppgaver 
• Lønn etter avtaleverk

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=50&rv=al&l2=130117&l2=130118&sort=akt&ID=9723239


OTRETEK LYSER SNART UT 2 NYE STILLINGER

• 2 i Trondheim og/eller Oslo

Otretek produserer og konstruerer akustiske løsninger - i hovedsak  
mot store offentlige prosjekter hvor kunden vil sette sitt særpreg,  
og få gjennomført det meste hos én leverandør.  
 
De gjør alt innen produksjon av akustiske løsninger, håndterer de  
fleste brannklasser og produserer spesialinnredninger.

Der det ikke finnes standardløsninger bistår Otretek arkitekter
og konsulenter for å finne gode løsninger.  
 

ELOTEC LYSER SNART UT 7 NYE STILLINGER

• 4 i Oppdal
• 1 i Trondheim
• 1 i Oslo
• 1 i Finland

Elotec er totalleverandør innen alarm- og overvåkningssystemer,  
og har virksomhet i 13 land.

Gjennom mange års erfaring og kompetanse på brannsikkerhet,
er forskning og utvikling en av deres sterkeste sider. 

Med over 20 år på markedet har Elotec de siste årene utviklet,  
solgt og installert brannalarmer i over 100 000 bygg,  
med 55 000 aspirasjonsdetektorer og over en million  
punktdetektorer.  
 
De har i dag en komplett portefølje av sikringssystemer for  
næring, industri, landbruk, bygårder, verneverdige bygg og  
bolig. De har ut fra tilbakemelding fra forsikringsselskapene  
avverget branner for 2,6 milliarder norske kroner de 10 siste årene.

http://otretek.no/
http://www.elotec.no/


NYSGJERRIG PÅ HVA SOM LYSES UT I OPPDAL OG RENNEBU? 
 

FØLG TALENTVERKET PÅ FACEBOOK


