
Vefsna Regionalpark ble høsten 2016 vedtatt etablert og dekker Vefsn, Grane og Hattfjelldal  kommuner, etter 
en prosjektperiode som har gått over fire år (2012-2016). Hattfjelldal –Grane – Vefsn kommune har en samlet 
befolkning på ca. 16 500 innbyggere og representerer et spennende område for næringsutvikling basert på de 
naturgitte forutsetninger i regionen.

VISJON:  Styrke Vefsna-regionens utviklingskapasitet og omdømme, og bidra til en positiv 
nærings- og stedsutvikling gjennom å foredle særpregede natur- og kulturressurser.

Daglig leder

Kvalifikasjoner
•	 God allmennutdannelse
•	 Ledererfaring 
•	 Ha eller evne til å erverve lokalkunnskap
•	 God erfaring med bruk av ulike 
•	 IKT-systemer som arbeidsverktøy
•	 Prosesskompetanse
•	 God norsk skriftlig og muntlig  

fremstillingsevne
•	 Gode kommunikasjons- og sam- 

arbeidsevner.
•	 Fokus på gjennomføring av planer  

og  budsjetter.
•	 God nettverksbygger 

•	 Du motiverer og skaper entusiasme for 
alle dine samarbeidspartnere

•	 Personlig egnethet vil bli vektlagt  
i vurderingen.

Vi tilbyr
•	 Du vil lede og utvikle en organisasjon  

engasjert i spennende og samfunns- 
nyttige arbeidsoppgaver.

•	 Muligheter for personlig utvikling
•	 Et engasjert og faglig sterkt miljø med 

trivelige kolleger
•	 Gode forsikrings-/ 

pensjonsordninger (KLP)

Andre opplysninger
Noe reisevirksomhet må påregnes
Kontorsted: Vefsn – Hattfjelldal - Grane 

Søknadsfrist 1. november 2017
Søknad sendes post@mon.no 

Kontaktinformasjon
Styreleder Siri Stabbforsmo 
Telefon:  472 37 246 Epost: fipling@online.no
Styremedlem Leif S. Søfting
Epost: leif.softing@mon.no
Telefon: 75 11 13 02 – 908 53 630

Vil du være med å bidra til å utvikle lokalt næringsliv og kultur?
Vi søker en fremoverlent og engasjert person som får ansvaret for etablering, daglige drift og
ledelse av Vefsna Regionalpark.
Stillingen rapporterer til styret for Vefsna Regionalpark. Styret består av representanter for
kommunene og privat næringsliv i deltakerkommunene.
Arbeidsoppgaver

•	 I nært samarbeid med styre og partnere, utarbeide planer og drive prosjekter
•	 Bygge nettverk med aktører i privat og offentlig sektor
•	 Sørge for at dokumentasjon av parkens aktiviteter er oppdatert
•	 Ivareta samarbeid og skape gode samhandlingsarenaer med partnere
•	 Du er en støttespiller for næringssjefene og næringsutøvere i kommunene og tenker
•	 helhetlig løsning også på tvers av kommunegrenser og områder.
•	 Økonomi og budsjettansvar
•	 Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen, da parken og dens organisasjon fortsatt er  

i støpeskjeen.


