
Norges Lastebileier-Forbund, NLF, er Norges største nærings- og 
arbeidsgiverorganisasjon for godstransport på vei. Vi representerer om lag 
3000 bedrifter som drifter ca. 20 000 lastebiler og 23 000 ansatte. Vi har 
hovedkontor i Oslo og ni region- og distriktskontorer rundt i Norge.  

Vi har nå ledig stilling som 

R E G I O N S J E F 

for våre avdelinger i Buskerud, Vestfold og Telemark. Kontorsted er for tiden i Skien. 
Det vil bli vurdert endringer i regionstruktur i forbindelse med ny fylkesinndeling. 

Regionssjefen skal være en aktiv regionalpolitisk aktør på vegne av næringen og har ansvar 

for blant annet: 

• Administrere og drifte NLFs region, herunder regionens fylkesavdelinger i tråd med

landsmøtets, forbundsstyrets og fylkesavdelingsstyrenes vedtak

• Være synlig pådriver og koordinator for det regionalpolitiske påvirkningsarbeidet for å

bedre næringens rammevilkår gjennom aktivt arbeide mot myndigheter og politiske

organer

• Profilere og representere organisasjonen og næringen på en positiv måte i media og

blant medlemmer og samarbeidspartnere

• Utarbeide og koordinere arbeidet med gjennomføring av virksomhetsplan og budsjett

for regionen/fylkesavdelingene

• Representere NLF blant medlemmer og samarbeidspartnere, og arbeide aktivt for at

medlemmene i størst mulig grad benytter forbundets medlemsavtaler

• Bidra til å utvikle og styrke forbundets organisasjon og øke antall medlemmer

• Planlegge og gjennomføre årsmøter og seminarer/samlinger i regi av

regionen/fylkeslagene

• Personalansvar for regionens øvrige medarbeidere

Vi søker en representativ og engasjert person med god muntlig og skriftlig 
fremstillingsevne, interesse for og helst relevant erfaring fra (nærings-)politisk 
organisasjonsarbeid. Vi ser gjerne at du har utdanning på høyskolenivå̊. Kunnskap om 
godstransportnæringen og generell nærings- og samferdselspolitikk er en fordel. 

Stillingen er administrativt plassert i markedsavdelingen og rapporterer til 
markedsdirektør.  

Vi tilbyr en krevende og selvstendig stilling med store utviklingsmuligheter og høyt 
kvalifiserte kolleger.   

Stillingen er en 100 prosent fast stilling. Lønn- og øvrige betingelser etter avtale. Spørsmål om 

stillingen rettes til markedsdirektør Kjell Olafsrud, 928 82 100.  

Søknad inkludert CV sendes til post@lastebil.no innen 10.04.2018. Tiltredelse 01.09.2018  
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