VI SØKER
HR- og HMS-sjef
HR- og HMS-sjef har overordnet ansvar for å påse at helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet i organisasjonen ivaretas på en forsvarlig måte
i alle operative linjeorganisasjoner i konsernet. HR- og HMS-sjef
har myndighet og organisasjonsmessig frihet, med støtte i lover og forskrifter, til å gi pålegg og følge opp verne- og sikkerhetstiltak i alle ledd
i bedriften.
Stillingen innehar fagansvar i alle forhold som har med personal
og arbeidsmiljø å gjøre, og skal i samarbeid med linjen ta hånd om
personalsaker, ansettelser og oppsigelser.
HR- og HMS-sjef er leder av AMU.
Nærmeste overordnede: Konsernsjef.

Hovedoppgaver

• Påse at det utøves internkontroll på alle anlegg i konsernet og sikre at
dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter
• Være konsernets representant i alle typer personalspørsmål
• Være rådgiver i ledelse/ledelsesprosesser
• Påse at konsernets Strategiplattform etterleves i alle verdikjeder i
konsernet
• Ressursstyring/ledelsesstøtte til linjen
• Påse at daglig ledelse leder organisasjonen i henhold til arbeidsmiljøloven og lov om sykelønn

Fokusområder HMS
•
•
•
•

sikker atferd/proaktive holdninger
sikkerhetsmessig tilfredsstillende vedlikehold/renhold/orden
sikkert utstyr
forebyggende sikkerhetsarbeid

Fokusområder HR
•
•
•
•

trivsel/mennesket i sentrum
tilrettelagte arbeidsplasser
tilfredsstillende fysisk og psykisk arbeidsmiljø
overvåke og følge opp sykefravær

Kompetansekrav
• 3-årig høyskoleutdannelse
• Relevant erfaring, helst fra industri
• Erfaring fra bruk av HMS/HR systemer (eks TQM, Simployer, ISO 45000)
• Godkjent HMS rådgiver er ønskelig men ikke påkrevet
• Ledererfaring er ønskelig men ikke påkrevet
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Egenskaper
•
•
•
•

Selvstendig
Initiativrik
God leveransekapasitet
Gode samarbeidsevner

Andre krav til stillingen

Som HR- og HMS-sjef er reisevirksomhet til alle våre anlegg en del av
stillingen.
Arbeidssted er Rud, Bærum
Søknadsfrist: 20.02.2020
Skriftlig søknad merkes ”HR- og HMS-sjef” og sendes tone@minds.no.
Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.
Franzefoss Minerals AS er i dag en av Norges ledende
leverandører av kalk og dolomitt til bygg og anlegg, industri
og eksport, landbruk, miljø og vassdragsmarkedet. Vi har
produksjon, lager og distribusjonsnett over hele landet. I dag er
vi 165 ansatte og fem lærlinger. Omsetningen i 2019 var TNOK 426
310. Vår kvalitets- og miljøpolitikk er basert på ISO 9001:2015 og
ISO 14001:2015. Hovedkontoret er på Rud i Bærum.

www.kalk.no

