
Vi søker en fremoverlent og initiativ-
rik person med stor arbeidskapasitet, 
som blir motivert av å skape resultat. 
Fabrikkansvarlig må være flink til å 
kommunisere og må ha gode samar-
beidsevner. Dokumenterte resultat 
fra lignende stillinger og erfaring fra 
lederroller vil bli vektlagt.
Erfaring og dokumenterte resultat 
kan kompensere for manglende for-
mell utdannelse. 

Hovedoppgaver:
• Ansvar for den daglige driften
• Optimalisering av produksjon
• Personalansvar/bemanning
• Drift og vedlikehold av maskiner 

og annet teknisk utstyr
• Oppfølging av prosjekter innenfor 

miljø og energi
• Oppfølging av kvalitet (produkt, 

maskiner og ISO-sertifisering)
• Dialog med kunder knyttet til Vart-

dal Plast Hjelmeland
• Bakgrunn/Kompetanse:
• Erfaring fra drift av produksjons-

virksomheter
• Evne til å lede andre (gjerne vise til 

dokumenterte resultater)
• Gode IT-kunnskaper
• Gode kommunikasjons- og samar-

beidsevner
• Utdanning innen elektro/automa-

sjon eller annen relevant maskin-
faglig utdanning

• Evne til å jobbe systematisk og 
strukturert

Fabrikkansvarlig ansettes i driftssel-
skapet Poly Har AS og rapporterer til 
fabrikksjef konsern.

• Arbeidssted Hjelmeland. 
• Gode personalforsikringer.
• Lønn etter avtale.
• Tiltredelse etter avtale.

Vartdal Plast er et konsern i sterk utvikling og har de 
siste 10 årene vokst fra en fabrikk til fem fabrikker over 
hele landet.

Da vår nåværende fabrikkansvarlig på Hjelmeland 
snart går av med pensjon, søker vi etter hans erstatter i 
driftsselskapet Poly Har AS avd. Hjelmeland. Personen 
som får jobben, vil ha ansvar for den daglige driften av 
vår fabrikk på Hjelmeland. Stillingen rapporterer til fabrikksjef konsern. 

Fabrikkansvarleg

OM ARBEIDSGIVEREN:
Vartdal Plast er et familieeid konsern med hovedkontor på Vartdal i Ørsta 
kommune i Møre og Romsdal. Produksjonen skjer på Vartdal, Ualand, Hjelme-
land, Biri og Bodø. Transportvirksomheten har logistikksenter i Sykkylven og på 
Vartdal. Vartdal Plast opererer innen fire forretningsområder – næringsmiddel, 
bygg, industri og transport. Konsernet har en samlet direkte omsetning på ca. 800 
millioner, og klare ambisjoner om videre vekst. Totalt har konsernet rundt 200 an-
satte og en sterk bedriftskultur, preget av motivasjon, lojalitet, integritet og helhet. 
Visjonen er “Kunden alltid først”.
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