
VOKKS er et energiselskap i Vestoppland med hovedkontor på Dokka. Selskapet er 
organisert som konsern med totalt 97 ansatte og en samlet årsomsetning på ca. 
195 mill. NOK. Selskapet eies av Nordre Land kommune og Etnedal kommune. 
Konsernet består av følgende datterselskaper: VOKKS Installasjon AS, en av 
Opplands største elektroentreprenører. VOKKS Kraft AS, som eier og drifter 8 
kraftstasjoner i området, midlere totalproduksjon er ca. 80 GWh/år. VOKKS Nett 
AS, som eier og drifter distribusjonsnettet i kommunene Nordre Land, Søndre Land, 
Etnedal og Snertingdal (del av Gjøvik) med ca. 13 200 kunder. 

 
 

Administrerende direktør 
 
VOKKS sin mangeårige leder går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger. Den sentrale utfordringen 
for ny administrerende direktør blir å videreføre det solide arbeidet som er nedlagt gjennom en årrekke, 
samtidig som det blir vesentlig å videreutvikle selskapet som følge av rammebetingelser i endring og økt 
konkurranse. Det blir viktig å prioritere større synlighet og tydeliggjøring av merkevaren, både lokalt og 
regionalt.                                     
 
Ny administrerende direktør vil lede en organisasjon med høy kompetanse, dedikerte medarbeidere og 
stor lagånd. Du motiveres av å balansere samfunnsoppgaven på fellesskapets vegne på den ene siden, opp 
mot kostnadseffektiv og forretningsmessig drift på den andre siden. En viktig oppgave blir å se 
mulighetene i de endringer og omstillinger som vil komme, samtidig som lokal forankring og lokale 
kompetansearbeidsplasser vektlegges. For rett kandidat representerer dette spennende utfordringer. 
 
Din evne til å lede en organisasjon med til dels svært ulike virksomheter, blir vesentlig for å lykkes i 
stillingen. Videreutvikling av god samhandling og økte synergier er viktige elementer i dette bildet, med 
ytterligere profesjonalisering og effektivisering av virksomheten som det overordnede målet. Du forstår 
verdien av lokalt eierskap og forankring, og har fokus på lokal nærings- og kompetanseutvikling. 
 
Du har relevant høyere utdannelse og ledererfaring fra kompetansemiljøer, gjerne også med formell 
lederutdanning. Bransjeerfaring er en fordel. Din økonomi- og forretningsforståelse er god, med 
dokumenterbare resultater. Vi vektlegger en strategisk og helhetlig tilnærmingsform, din evne til å 
engasjere og motivere, samtidig som du er handlekraftig og utholdende. Din arbeidsform fremmer 
samhandling og helhetlig tenkning, med evne til å være tydelig og besluttsom når det kreves. Vi tror det er 
viktig at du har forankring i regionen, med god forståelse for lokal kultur og væremåte. Du blir en 
rollemodell for egen organisasjon, hvor åpenhet, godt humør og en uformell tone er sentrale elementer. 
 
Vi kan tilby en endrings- og utviklingsorientert topplederstilling i en organisasjon preget av stolthet og 
identitet, og med mye god fagkompetanse. Du vil jobbe tett sammen med et sparrende og vitalt styre som 
ønsker å bidra til at du lykkes i rollen.  
 
 
Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Jan Egil Myhre, 
tlf. 90 89 25 22 eller styreleder Liv Solveig Alfstad, tlf. 99 73 53 63. 
 
Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no senest 10. april 2017. 
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