
SKS er et nordnorsk kraftkonsern, største nordnorske kraftprodusent og landsdelens tredje største kraftleverandør av strøm i sluttbrukermarkedet. Konsernet er eier av entreprenørselskap innenfor bygging og 
vedlikehold av kraftlinjer. I tillegg er konsernet direkte og indirekte netteier gjennom sitt eierskap i selskapene Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Nord-Salten Kraft AS og Nordlandsnett AS. Konsernet driver produksjon 
av elektrisk energi fra 18 kraftstasjoner i Salten og Nord-Helgeland. Vår driftssentral overvåker og styrer egne og eksterne selskapers kraftanlegg. I tillegg deltar SKS i markedet med kjøp og salg av kraft, 
herunder også salg direkte til sluttbrukere. Konsernet tilbyr datatjenester til elverk og andre kunder i området, samt bygg- og vedlikeholdstjenester til elverk i og utenfor Salten-regionen. SKS-konsernet består av 
Salten Kraftsamband AS og med de heleide datterselskapene SKS Produksjon AS, SKS Kraftsalg AS, SKS Eiendom AS, Sjøfossen Energi AS, Sjøfossen Entreprenør AS og Sjøfossen Eiendom AS. Konsernets 
«personlighet» er preget av kompetanse, engasjement og troverdighet. Vi ønsker å tenke nytt, og vår visjon er å skape muligheter – for oss selv og for andre. www.sks.no

KONSERNSJEF
Da nåværende konsernsjef går av med pensjon søker vi hans etterfølger til en av regionens mest attraktive toppstillinger. Som konsernsjef i SKS får du ansvar 
for ledelse, drift og videreutvikling av konsernet, våre kompetente og motiverte medarbeidere. Du er en erfaren toppleder med lang og bred bransjeerfaring, 
dokumenterte resultater fra ledelse av selskap/virksomheter der høy kompetanse er en viktig innsatsfaktor og rammebetingelser i stadig endring. Du har 
en tydelig, inkluderende og samarbeidsorientert lederstil, har stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe under press. Som konsernsjef får du en spennende, 
utfordrende og ikke minst utviklende jobb i et av Nord-Norges største kraftkonsern. Du rapporterer til konsernets styre og styrets leder. Konkurransedyktige 
lønns- og arbeidsvilkår, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

For ytterligere informasjon samt for å søke stillingen, se www.headvisor.no. Du kan også kontakte Headvisor AS  
ved konsernets rådgiver Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045, eller SKS styrets leder Ivar Kristiansen, tlf. 992 44 895.  
Alle henvendelser til Headvisor AS behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. Søknadsfrist 26.08.14.

SKS er et nordnorsk kraftkonsern, største nordnorske kraftprodusent og landsdelens tredje største kraftleverandør av strøm i sluttbrukermarkedet. Konsernet er eier av entreprenørselskap innenfor bygging og 
vedlikehold av kraftlinjer. I tillegg er konsernet direkte og indirekte netteier gjennom sitt eierskap i selskapene Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Nord-Salten Kraft AS og Nordlandsnett AS. Konsernet driver produksjon  
av elektrisk energi fra 18 kraftstasjoner i Salten og Nord-Helgeland. Vår driftssentral overvåker og styrer egne og eksterne selskapers kraftanlegg samt nettet til Bodø energi. I tillegg deltar SKS i markedet med kjøp og salg 
av kraft, herunder også salg direkte til sluttbrukere. Konsernet tilbyr datatjenester til elverk og andre kunder i området, samt bygg- og vedlikeholdstjenester til elverk i og utenfor Salten-regionen. SKS-konsernet består av  
Salten Kraftsamband AS og med de heleide datterselskapene SKS Produksjon AS, SKS Kraftsalg AS, SKS Eiendom AS, Sjøfossen Energi AS, Sjøfossen Entreprenør AS og Sjøfossen Eiendom AS. Konsernets 
«personlighet» er preget av kompetanse, engasjement og troverdighet. Vi ønsker å tenke nytt, og vår visjon er å skape muligheter – for oss selv og for andre. Se SKS hjemmeside www.sks.no.

Da nåværende konsernsjef går av med pensjon søker vi hans etterfølger til en av regionens mest attraktive toppstillinger. Som konsernsjef i SKS får du ansvar 
for ledelse, drift og videreutvikling av konsernet sammen med våre kompetente og motiverte medarbeidere. Du er en erfaren toppleder med lang og bred 
bransjeerfaring, dokumenterte resultater fra ledelse av selskap/virksomheter der høy kompetanse er en viktig innsatsfaktor og rammebetingelser i stadig endring. 
Du har en tydelig, inkluderende og samarbeidsorientert lederstil, har stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe under press. Som konsernsjef får du en spennende, 
utfordrende og ikke minst utviklende jobb i et av Nord-Norges største kraftkonsern. Du rapporterer til konsernets styre og styrets leder. Konkurransedyktige  
lønns- og arbeidsvilkår, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.


