Visjon: VINN skal vera leiande og framtidsretta innan
arbeidsrelatert opplæring og arbeidsinkludering i Hallingdal

SERVICEMEDARBEIDER
Inntil 60% stilling
Ser du muligheter fremfor begrensninger, er initiativrik og engasjert?
Selvstendig og arbeidslysten servicemedarbeider søkes til vår hovedavdeling på Gol. Vi søker en
strukturert person som i takler en hektisk hverdag.
Arbeidsoppgaver
• Betjene resepsjonen, besvare telefon og epost
• Inn- og utlevering av «Vask & rens»
• Oppgaver innen kontor og administrasjon, samt oppfølging av kunder og leverandører
• Være en serviceinnstilt bidragsyter overfor eksterne kunder
Som servicemedarbeider vil du drive opplæring og veiledning av ulike deltakere i praktisk
arbeidsutprøving internt. Vi er dyktige på inkludering og tilrettelegging – og håper at nettopp du kan
bidra til at vi blir enda bedre.
Vi er stolt over å kunne tilby et godt arbeidsmiljø til våre deltakere, og søker deg som brenner for å
videreføre dette.
VINN søker deg som har
• Relevant utdanning og yrkeserfaring innen kundeservice, kontor og administrasjon – det kan
være fakturering, lønn og personal, HMS og kvalitet, salg og markedsarbeid.
• Ordenssans, er strukturert og lærevillig
• Evne til å arbeide godt både i team og selvstendig
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne samt gode IT-kunnskaper
• Godt humør, serviceinnstilt og fleksibel
• Sertifikat, klasse B
• Personlig egnethet vektlegges
VINN tilbyr:
Et meningsfullt og utfordrende arbeid, for og med mennesker i utvikling
Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse innen et mangfold av fagområder.
Uhøytidelig og trivelig arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser med god forsikring- og pensjonsordning
Strukturert arbeidstid
For mer informasjon, kan du kontakte daglig leder Lisbeth Skølt, tel 45 03 56 71.
Søknad med vedlagt CV sendes til lisbeth@vinn-hallingdal.no
eller til VINN AS Hallingdal, Klemmavegen 8, 3550 Gol. Søknadsfrist: 12. februar 2020

VINN AS Hallingdal sitt hovedprodukt er arbeidsrelatert opplæring og arbeidsinkludering. Dette skal
bidra til å øke den enkeltes livskvalitet. Samtidig er VINN en profesjonell leverandør av varer og
tjenester til både det offentlige og det private markedet. VINN er eid av alle kommunene i Hallingdal
og har 17 ordinært ansatte. VINN er godkjent som arrangør av NAV sine ulike arbeidsmarkedstiltak. I
2019 fikk nær 150 personer i Hallingdal et arbeidsrelatert tilbud via VINN. Bedriften er sertifisert i
kvalitetssikringssystemet EQUASS samt Miljøfyrtårn.

