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BYGGER DET MESTE

Johan Kjellmark AS
søker leder for 

drift- og organiganisasjonsutvikling!

Johan Kjellmark AS er et selskap i det familieeide konsernet Kjellmarkgruppen, og 
er en av de største og eldste totalentreprenørene innen bygg og anlegg mellom 
Elverum og Støren. I bedriften forenes over 70 års erfaring, der vi sammen med 
Støholen Entreprenør, Nidarvoll Byggservice og Kjellmark Eiendomsutvikling er 
over 100 dyktige medarbeidere som i 2020 til sammen omsatte for over 200 mill. 
kr.  Johan Kjellmark AS er i stadig vekst og vi har derfor behov for å styrke vårt 
lederteam gjennom nyopprettet stilling som 

Leder for Drift- og Organisasjonsutvikling

Du vil være daglig leders nærmeste underordnede. Stillingen inngår i selskapets 
ledergruppe og vil være en viktig rolle i virksomhetens videre utvikling. Som leder 
vil du være daglig leders støtte og forlengede arm, og du har overordnet ansvar for 
å skape god og effektiv samhandling mellom morselskapet, datterselskapene og 
driftsenheter på betongproduksjon, logistikk og elementfabrikk.

I stillingen vil du ha ansvar for:
• Styring av endringsprosesser med sikte på ytterligere forbedring i prosjekt- 

gjennomføring og drift
• Sikre lønnsom drift gjennom forbedringer i verdikjeden 
• Optimalisere organisering og samordning av ressurser selskaper og avdelinger 

i mellom
• Personalansvar for din gruppe
• Støtte og stedfortreder for daglig leder

Viktige kompetanser:
Vi ser etter deg som har solid utdanning og erfaring innen ledelse og organisasjon-
sutvikling. Gjerne også erfaring fra entreprenørbransjen. Du må ha god forståelse 
for og erfaring med endringsledelse. 
Som leder må du evne å engasjere, motivere og skape resultater gjennom andre. 
Som person er du utadvendt og sosial, pliktoppfyllende og ryddig, pålitelig og 
selvstendig.

Vi tilbyr:
Gode og konkurransedyktige betingelser i en spennende bransje. Kontorsted vil 
være på vårt hovedkontor på Røros. Hos oss vil du inngå i en stødig og velfunger-
ende tverrfaglig organisasjon med røtter langt tilbake i tid. Vi har vært en del av 
byggenæringen på Røros og omegn i mange år. Vi setter sammen godt tradisjonelt 
håndverk med ny kunnskap og teknologi. Med bred kompetanse og nye metoder 
utføres det meste innen bygg, både ryddig og profesjonelt.

For spørsmål og mer informasjon om stillingen, ta kontakt med 
daglig leder Trond Ole Schjølberg på 970 44 547 eller Kåre Ovesen hos 
HR Gruppen WSGS AS på 905 25 300.

Vi ser frem til å høre fra deg!


