
Unik mulighet for deg som brenner for utviklingen av næringslivet i 

Vestby kommune! 

 

Vår nåværende daglige leder har fått nye utfordringer, og vi søker etter deg som kan ta Vestby 

Næringsforum til nye høyder. Vi kan tilby spennende muligheter og utfordringer for rett person, i 

en næringsoffensiv kommune. 

Vestby Næringsforum er en veldrevet næringsforening med 165 medlemmer og 23 partnere. 

Hovedmålene er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser for næringslivet, stimulere til 

innovasjon og nyetableringer og være en plattform for forretningsmessig og sosialt nettverk. 

Vestby Næringsforum er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon, og er i dag en viktig 

møteplass for næringslivet i hele kommunen. I tillegg jobber foreningen med flere spennende 

fokusområder i samarbeid med våre samarbeidspartnere. Daglig Leder rapporterer til forumets 

styreleder. 

Vestby Næringsforum er godt posisjonert for videre vekst, og vil fremover særlig sette søkelys på 

følgende strategiske områder: 

• Utvide tilbudet til medlemmene og øke medlemsmassen 

• Styrke samarbeidet med regionale myndigheter på næringsstrategiske områder 

• Gjennomføre vedtatte prosjekter og initiere nye 

• Bidra til styrking av næringslivet med tilrettelegging for utvikling av kommunens varierte og 

sterke bransjer. 

Ansvarsområde: 

• Drift og utvikling av Vestby Næringsforum 

• Økonomi- og budsjettansvar 

• Følge opp eksisterende medlemmer og rekruttere nye 

• Planlegging og gjennomføring av prosjekter, aktiviteter og arrangementer og initiere nye 

møteplasser og medlemsaktiviteter. 

• Løpende kontakt med alle samarbeidspartnere, både lokalt og regionalt 

• Videreutvikle samarbeidet med Vestby kommune og Viken fylkeskommune 

• Jobbe proaktivt med det politiske miljøet og organisasjonslivet for å fremme medlemmenes 

interesse 

Ønskede kvalifikasjoner: 

• Ledererfaring fra privat næringsliv, med dokumenterte resultater 

• God kjennskap til næringslivet i Vestby, fortrinnsvis med etablert nettverk i regionen 

• God, dokumentert prosjektledererfaring 



• Høyere utdannelse. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell 

utdanning. 

• Gode data kunnskaper, behersker SuperOffice og er trygg på bruk av Facebook, LinkedIn og 

Wordpress. 

• Kjennskap til kommunal forvaltning og kunnskap om politiske mekanismer og prosesser 

• Erfaring med nytenkende strategiarbeid 

Personlige egenskaper: 

• Du kommuniserer på en tydelig og god måte, både muntlig og skriftlig 

• Du har gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt og har høy gjennomføringsevne 

• Du er entusiastisk, engasjert og kreativ 

• Du innehar en naturlig positiv autoritet og er trygg i lederrollen 

• Du liker å stå foran store forsamlinger 

• Du har solid relasjonskompetansen og gode evner til å bygge nettverk 

Vi tilbyr 

• Spennende og varierte arbeidsoppgaver 

• Work Life balanse, med stor fleksibilitet 

• Et godt arbeidsmiljø og moderne kontorfasiliteter i Vestby 

• 100% fast stilling 

• Engasjerende medlemmer og et fremoverlent styre 

• Gode muligheter for personlig utvikling i en organisasjon i sterk vekst 

• Konkurransedyktige betingelser 

For nærmere opplysninger, kontakt styreleder Halvor Sørbye, 90520564. 

Kortfattet søknad med CV ønskes velkommen via LinkedIN eller post@vestbynf.no innen 10 april 

2022. Vi behandler alle søknader konfidensielt.   

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2980001667/?refId=l5FVFX%2BzRqOaPAkvZzBS8Q%3D%3D
mailto:post@vestbynf.no

