Torghatten Buss AS er et 100% eid datterselskap av Torghatten ASA. Torghatten ASA er et av landets
største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. kr. 9,4 mrd. og ca. 7.000 ansatte.
Hovedvirksomheten er persontransport med ferje, hurtigbåt, buss og fly i hele Norge.
For ytterliggere informasjon om konsernet, se www.torghatten.no
Torghatten Buss sin virksomhet består av rutedrift i Nordland og Troms basert på kontrakter med
Fylkeskommunene. I tillegg har vi turproduksjon med utgangspunkt i Tromsø. Vi er ca 110 ansatte og
disponerer 90 busser. Vi jobber daglig for å etterleve visjonen; Torghatten Buss – ditt beste valg.

DRIFTSSJEF
Vi søker en ansvarsbevisst, målrettet og motivert driftssjef til Torghatten Buss AS. Stillingen vil inngå
i selskapets administrative ledelse og vil ha kontorsted i Brønnøysund.
Som driftssjef må en se og forstå helheten i selskapet samtidig som en evner å håndtere detaljer på et
nivå som er nødvendig for å ivareta en effektiv operasjon. Driftssjef vil være ansvarlig for alle våre
trafikkavdelinger.
Ansvar og oppgaver:
-

Budsjett og resultatansvar
Anbudsarbeid
Iverksetting og oppfølging av kontrakter inkludert kontakt og rapportering overfor
oppdragsgiver
Overordnet HR-ansvar
Deltaker i selskapets beredskapsorganisasjon

Ønskede kvalifikasjoner
Vi ser etter en selvstendig og målrettet leder med gode samarbeidsevner og utpreget serviceinnstilling.
Du er strukturert men forstyrres ikke av ad-hoc oppgaver som må løses – som driftssjef må du evne å
håndtere mange oppgaver på samme tid uten at dette påvirker kvaliteten.
Relevant utdannelse for stillingen er bachelor/mastergrad, men manglende formell kompetanse kan
kompenseres med relevant erfaring. Vi ser gjerne at du har relevant erfaring med ledelse og drift,
primært innen transportsektoren.
Vi kan tilby:
−
−
−

Konkurransedyktige betingelser.
Spennende utfordringer i et godt fagmiljø med flotte og dyktige kollegaer.
Som del av et stort transportkonsern vil du ha gode muligheter til å påvirke egen utvikling

Kontakt:
Hvis du liker utfordringer og vil være med å utvikle et spennende selskap, kan du få nærmere
opplysninger ved å kontakte daglig leder Odd-Hermann Kristiansen på telefon 957 37 099 eller epost
odd-hermann.kristiansen@thbuss.no
Søknad med CV sendes odd-hermann.kristiansen@thbuss.no innen 20.november 2018, og merkes
driftssjef.

