
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ble stiftet i november 1916 og har hovedkontor i  
Longyearbyen. Selskapet er 100 prosent eiet av den norske stat. Store Norskes virksomhet består 
av gruvedrift gjennom Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS og Store Norske Gruvedrift 
AS, forretningsutvikling gjennom Store Norske Momentum (bl.a. besøksgruve 3 AS), eiendoms- 
utvikling og utleie av boliger gjennom Store Norske Eiendom og logistikk gjennom Pole Position 
Logistics AS. Store Norske har solid erfaring med industriell virksomhet under ekstreme, arktiske 
forhold. For mer informasjon se www.snsk.no 

Store Norske har store og krevende oppgaver foran seg, og ny Administrerende Direktør får 
ansvar for å lede selskapet gjennom den omstillingen som skal gjennomføres. AD skal sørge 
for at omstillingen blir vellykket, herunder sikre at ansatte, kompetanse og organisasjon blir 
ivaretatt og ledet på en god måte. 

Viktige leveranseområder vil være: 

• Være prosjekteier for avviklings- og oppryddingsprosjekt i Svea og Lunckefjell 

• Ivareta SNSKs kjernekompetanse på gruvedrift, og derigjennom sikre optimal drift av 
Gruve 7 med fortsatt kontinuerlig fokus på HMS og effektivitet

• Samarbeide med lokale myndigheter og andre samfunnsaktører, og derigjennom sikre  
at SNSK blir en positiv bidragsyter inn i omstillingen av Longyearbyen

• Ivareta og videreutvikle verdiene i SNSK, bl.a. innen eiendom, bolig og logistikk- 
virksomheten

Det forventes at AD bosetter seg på Svalbard. 

For å sikre at SNSK leverer på den strategien som er satt, søker vi en sterk, klar og tydelig 
leder, en som ser og bygger tillit hos alle i organisasjonen. Rett kandidat har også erfaring 
med å skape gode relasjoner eksternt med ulike samarbeidspartnere, forvaltningsorgan, 
lokalpolitisk o.l.  

Erfaringsbakgrunn og kompetanse:

• Ledererfaring fra industriell virksomhet

• Prosjektledelse

• Ledet krevende omstillinger

• HMS

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med en våre rådgivere i HA Consulting:  
Håkon Heskja på mob. 90 50 50 12, eller Bente Slaatten på mob. 91 60 62 15. 

Søknad sendes senest innen 10.desember til info@haconsulting.no 

Administrerende Direktør
Industri  I  Prosjekt  I  Omstilling  I  HMS


