
 

 

Stedsansvarlig vaskeri søkes med arbeidsted Leksvik:  
 

IFjobb AS er Indre Fosen kommunes vekstbedrift. Vår stab består i dag av 19 ordinært ansatte fordelt 

på to avdelinger, i Leksvik og Rissa. Vårt viktigste produkt vil alltid være menneskene.  

Vår hovedoppgave er å legge til rette for arbeidsglede, personlig vekst og økt livskvalitet for 

mennesker med ulike forutsetninger. Vi har 32 varig tilrettelagt arbeidsplasser, 10 stk 

arbeidsforbedrende plasser og vi tilbyr blant annet lærekandidatplasser m.m. 

Ifjobb AS har tatt over driften av AB vaskeri i Leksvik, i den forbindelse har vi startet utbygging av ett 

nytt barrierevaskeri. Vi har inngått avtale om levering av vaskeritjenester til helse enhetene i Indre 

Fosen Kommune. 

 

Arbeidsoppgaver: 

 Logistikk og rutine arbeid. 

 Lede avdelingen etter gjeldende krav og rutiner.  

 Følge opp personal.  

 Veilede og samarbeide internt og eksternt. 

 Oppfølging av kunder. 

 Bidra i arbeidet med å videreutvikle Ifjobb/vaskeri.  

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 Ønskelig med relevant erfaring, gjerne fra produksjon, logistikk, vaskeri o.l  

 Forståelse for arbeidslivskunnskap, inkluderende arbeidsliv og arbeidslivets virkemåte. 

 Erfaring fra og interesse for salg og relasjonsbygging. 

 Gode IKT-kunnskaper. 

 Evne til å veilede andre. 

 Gode samarbeidsevner anses som viktig. 

 

Personlige egenskaper: 

 Evnen til å se muligheter hos alle. 

 Motiverende og løsningsorientert. 

 Kunne jobbe selvstendig og i team. 

 Resultatorientert / strukturert ift. tidsfrister. 

 Fleksibel med god arbeidskapasitet. 

 Trygg nok til være en tillitsperson og pådriver. 

 En positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. 



 Du må ha førerkort kl. B  

 Krav om politiattest. 

 Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 

 

Vi tilbyr: 

 Interessante, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver. 

 Stor grad av selvstendighet i arbeidshverdagen. 

 Et engasjerende fagmiljø og kollegialt fellesskap. 

 Lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. 

 Gode pensjonsordninger.  

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Daglig leder Magnar Bremeraunet, tlf. 958 26 360 eller mail 

magnar.bremeraunet@ifjobb.no  

 

Søknad med CV sendes til magnar.bremeraunet@ifjobb.no innen 20.01.21 
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