
 
Aurland Skofabrikk er en virksomhet med lange og stolte tradisjoner. Fabrikken har røtter tilbake til 

1930-tallet, og produserer og selger sko, vesker og skinnvarer under varemerket Aurlandskoen®. 

Aurland Skofabrikk har de senere årene satt innovasjon og produktutvikling på agendaen, og inngått 

samarbeid med kjente designere for å modernisere uttrykket til produktene sine. Det har de lykkes 

med, og Aurlandskoen® er nå i salg i eksklusive butikker side om side med sko i andre kjente merker 

fra andre land. I dag har virksomheten 6 helårsansatte med omsetning på 6 mill. 
 

Ledig stilling som  

Driftssjef for Aurlandskoen® 

For stillingen som driftssjef søker vi deg som kan videreutvikle, bygge og forvalte selskapets 

målsettinger videre. Du skal bidra til å videreutvikle ettertraktede produkter i markedet og skape et 

godt team blant de ansatte, ha teft for business, samt være en god ambassadør og formidle 

håndverkstradisjonen.   Her inngår personalansvar og utarbeide gode produksjonsplaner. 

 

Stillingen er en helårsstilling i størrelse 100%. 

Vi søker en blid og serviceinnstilt medarbeider med kundetekke og salgstalent. Du må like å arbeide i 

et hektisk miljø, være strukturert, kunne arbeide selvstendig og trives med internasjonalt miljø.  

Du bør ha høyere utdannelse innenfor relevante fagområder, ikke nødvendigvis fra håndverksyrket da 
man innehar fagkompetanse i produksjonsstaben. Foretrukket bakgrunn fra 
bedriftsledelse/prosjektledelse. 
Gode språkkunnskaper sees på som en fordel, minimum flytende norsk og engelsk, muntlig og 
skriftlig.  

 
Arbeidsoppgavene vil blant annet være:  

 Utarbeide effektive produksjonsplaner/systemer 

 Bygge et godt team  

 Produktutvikling  og kreativt arbeid sammen  med designere 

 Personalansvar/HMS 

 Drift og vedlikehold 

 Økonomi og resultatansvar 

 Innkjøp/leverandøransvar 

 Ivareta tradisjonshåndverk/Economusee 

Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsvilkår og gode karriere- og utviklingsmuligheter i en ung og dynamisk 
organisasjon.  Det er ønskelig med snarlig tiltredelse og helst innen 01.07.15.  
Ønsker du ytterligere opplysninger vedrørende stillingen, ta kontakt med  
Helle K. Bakkeland på tlf. 90 17 68 67 eller Øivind Wigand tlf. 90 17 50 00 

 

Skriftlig søknad sendes innen 01.06.15 til helle@visitflam.com 

 

http://www.aurlandskoen.no/

