
TALGØ INVEST AS 
er morselskap i Talgø-
konsernet, der Talgø Møbel-
fabrikk AS, T-Komponent AS
og Møretre AS inngår.
I tillegg har Talgø Invest 
3 byggvarebutikker på
Nordmøre.

T-Komponent AS ligg i
Rindal kommune. 
T-Komponent har gjennom
årene utviklet seg til å bli 
en av Skandinavias største
produsent av limtre og 
komponenter. I 2009 hadde 
T-Komponent en omsetning
på 103 mill og 38 ansatte.
Bedriften har i dag avtale med
de største byggvarekjedene
www.t-komponent.no

Talgø Møbelfabrikk AS 
ligger i Todalen i Surnadal
kommune, og er landets 
eldste møbelfabrikk. Her har
det vært møbelproduksjon
siden 1899. Bedriften hadde i
2009 en omsetning på 87 mill
og har 40 ansatte. Bedriften
har avtale med Skeidar og
Bohus, samt de største 
byggvarekjedene.
www.talgo.no

MøreTre AS 
ligger i Surnadal, og er 
største sagbruk i Møre og
Romsdal, med en omsetning 
i 2009 på 95 mill og 
40 ansatte. MøreTre er 
produsent av alle typer 
skurlast, men hovedproduktet
er Møreroyal®. MøreRoyal®
er en moderne og miljø-
vennlig impregnering for 
trelast til bygg av alle slag.
www.moreroyal.no

Til vår Elementavdeling søker vi etter:

Salgssjef/leder 
Kan du tenke deg en utfordrende jobb i Talgø-konsernet?

Lederen for vår Elementavdeling søker nye utfordringer,
og vi søker derfor etter hans etterfølger. Til stillingen ligger
ansvaret for tilrettelegging og oppfølging av den daglige driften,
samt utvikling, salg og kundeoppfølging. Stillingen gir stor grad
av selvstendighet, og vil gi utfordrende arbeidsoppgaver.

Hovedoppgaver:
• Ansvar for produksjonen ved avdelingen.
• Personalansvar for avdelingen.
• Ansvar for innkjøp av varer og tjenester til driften 

ved avdelingen.
• Ansvar for produktutvikling.
• Ansvar for salg og oppfølging til våre kunder.
• Ansvar for videre utvikling av elementavdelingen

Vi ønsker:
• En person med god erfaring fra bruk av dataverktøy, AutoCad.
• Det kreves fortrinnsvis teknisk skolering fra høyskole/

fagskole. Annen relevant bakgrunn kan også vurderes.
• Du er fleksibel, motivert og samarbeidsorientert leder 

som tar initiativ.
• Du kan arbeide selvstendig med prosjekter og oppgaver 

innenfor bedriftens arbeidsområder.
• Du innehar evne til å organisere og tilrettelegge eget 

og andres arbeid.

Vi tilbyr:
• Variert og utfordrende arbeidsoppgaver
• Et trivelig og hektisk tverrfaglig miljø
• Lønn etter avtale

Stillingen medføre reisevirksomhet.  

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte 
driftssjef Roar Nordvik på tlf 917 20 605 eller                              
daglig leder Hallvard Brusethaug tlf 913 98 406  

Skriftlig søknad sendes til:
MøreTre AS, v/ Hallvard Brusethaug,
Industrivegen, 6650 SURNADAL 
eller e-post: hallvard.brusethaug@moreroyal.no 

Søknaden merkes: Salgssjef/leder Elementavdelingen

Søknadsfrist: 26.09.2010.


