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Jobb / Lederstillinger

Spørsmål om stillingen
Kontaktperson: Svein Olsen Mellemsæter
Stillingstittel: Partner i Amrop Delphi AS
Telefon: 404 92 684
Kontaktperson: Randi Flugstad

Direktør Osloregionens Europakontor

Stillingstittel: Konsulent i Amrop Delphi AS
Telefon: 905 84 138

Arbeidsgiver: Osloregionens Europakontor
Søk på stillingen

Stillingstittel: Direktør
Sted: Brussel

Frist: Snarest

Frist: Snarest
Varighet: Engasjement
Direktøren ved Osloregionens Europakontor avslutter sitt åremål i august 2019. Kontoret har
i dag fem kompetente og engasjerte medarbeidere i tillegg til direktøren. De siste årene har
det blitt arbeidet mye med å utarbeide strategi og handlingsplan for foreningen som er våre
styringsdokumenter. Grønn omstilling og et inkluderende samfunn er prioriterte
satsingsområder.
Vi søker etter en leder med ledererfaring, erfaring fra internasjonalt arbeid og nettverk,
kompetanse og god kjennskap til EU/EØS-samarbeidet. Den nye lederen skal samarbeide
nært med medlemmene, og det er ønskelig at søkere har erfaring fra offentlig sektor.
Kunnskap og innsikt i offentlig/kommunal forvaltning, samt erfaring fra arbeid i
skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon vil bli tillagt vekt.

Følg firma
604 følger dette firmaet
Hjemmeside
Flere stillinger fra Amrop Delphi

Rue du Luxembourg 3, Brussel,
1000 Belgia

Kvalifikasjoner:
• Relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole
• Ledererfaring og gode resultater å vise til
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper vil være
en fordel.
• Praksis fra offentlig sektor og internasjonalt arbeid
Personlige egenskaper:
• Analytisk og strategisk
• Høy grad av gjennomføringsevne
• Relasjonsbygger med gode samarbeidsevner
• Inkluderende og delegerende leder
• Evne til å motivere og utvikle selvstendige og kvalifiserte medarbeidere
Osloregionens Europakontor kan tilby:
• Et engasjert, positivt og godt internasjonalt arbeidsmiljø
• Spennende og varierte oppgaver
• Arbeidssted i Brussel
• Lønn og pensjonsordning etter avtale
Stillingen er et åremål på 3 år med mulighet for forlengelse. Stillingen medfører en del
reisevirksomhet for å holde god kontakt med kontorets medlemmer i Osloregionen.
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For nærmere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Amrop Delphi,
Svein Olsen Mellemsæter, tlf + 47 404 92 684 eller Randi Flugstad, tlf + 47 905 84 138, eller
styreleder Anne-Marte Kolbjørnshus tlf +47 414 69 897. Alle henvendelser behandles
konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Vi gjør oppmerksom på at det vil
bli utarbeidet offentlig søkerliste for stillingen. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må
grunngis særskilt i søknaden. Søknad sendes til kontakt@amropdelphi.no innen 19. mai
2019.

Om arbeidsgiveren
Osloregionens Europakontor (ORE) er et kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for
sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid for å løse felles samfunnsutfordringer. ORE
fungerer som et bindeledd mellom EU/EØS og Osloregionen. Gjennom vårt unike nettverk
kobler vi våre medlemmer sammen med aktører fra hele Europa. ORE har søkelys på de samfunnsutfordringer som preger Europa og vår region. Fokuset er på grønn omstilling og et inkluderende samfunn. Forskning, innovasjon, digitalisering samt by- og regionalutvikling er
forutsetninger for gode samfunnsløsninger. Osloregionens Europakontor har kontor i Brussel
og Oslo. Hovedkontoret er i Brussel.
Se www.osloregion.org
Sektor: Privat
Lederkategori: Direktør
Sted: Rue du Luxembourg 3, Brussel, 1000, Belgia
Bransje: Organisasjoner, Offentlig administrasjon, PR, informasjon og kommunikasjon
Stillingsfunksjon: Ledelse, Koordinering, PR og informasjon
Rapportér annonse
FINN-kode: 146528695
Sist endret: 3. mai 2019 14:46

Lignende annonser

Oslo

Oslo

Oslo

Generalsekretær

Vikariat som politisk rådgiver for SV

Ekspedisjonssjef Forbruker-, tros- og livss…

Vietnam

Oslo

Lysaker

Klar for internasjonal lederutfordring i Sørø…

Russlandsanalytiker i det digitale rom

Direktør Innovasjon og Forretningsutvikling
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Hamar

Oslo

Oslo

Direktør Innlandet

Vi søker ny direktør til Norsk filminstitutt (…

Business Development Manager

Longyearbyen

Oslo

Oslo

Kunderådgiver

Postdoktor i samfunnsvitenskap

Fagsjef klimapolitikk

Oslo

Måløy

Lysaker

Kampanjeansvarlig

Fjord Shipping søker CEO - Daglig leder

Direktør Samfunnsansvar og HR i Mesta

Oslo

Hellas

Oslo

Seksjonssjef - Seksjon for helse-, omsorg-…

Ledende TV-distributør søker norsktalend…

Prosjektkoordinator med rekrutteringsans…

Jobbe i FINN

Bli bedriftskunde

Admin for bedrifter

Om FINN.no

Personvernerklæring
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