
 

 

 

 

Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland - ble opprettet i 
1997 og er regjeringens viktigste redskap for næringsutvikling og jobbskaping i 
utviklingsland. Norfund bidrar med egenkapital og annen risikokapital, og yter lån og stiller 
garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet. Gjennom investeringer i lønnsomme 
bedrifter og overføring av kunnskap og teknologi bidrar Norfund til arbeidsplasser, 
fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling. Norfund investerer sammen med norske og 
utenlandske partnere og tar minoritetsposisjoner som aksjonær. Norfunds 
investeringsaktiviteter er organisert i fire investeringsområder: Ren energi, Landbruk og 
matindustri, Finansinstitusjoner og SMB-fond. Norfund eies av staten ved 
Utenriksdepartementet og har hovedkontor i Oslo. 

 

Administrerende direktør 

Da Norfunds administrerende direktør gjennom 12 år fratrer sommeren 2018, søker vi hans 
etterfølger. Lederen skal være en tydelig forvalter av Norfunds mandat og lede selskapet 
videre i vekstfasen som Norfund er inne i. Administrerende direktør har det administrative og 
faglige ansvaret for Norfunds virksomhet og skal lede selskapet i henhold til rammene som 
settes av Norfunds styre og av Utenriksdepartementet som eier. Ny administrerende direktør 
må ha evne og vilje til å lede og utvikle organisasjonen for å ivareta Norfunds 
samfunnsoppdrag og mandat. Vi ser etter en leder med faglig tyngde, sterke strategiske og 
analytiske evner og med god gjennomføringsevne. Norfunds nye toppleder må videre ha 
evne til å bygge gode relasjoner til eier, partnere og andre interessenter  

Aktuelle kandidater kan skape resultater utenfor Norge ved å bygge bedrifter og utøve aktivt 
eierskap. Det er en fordel med investeringsfaglig bakgrunn, god kommersiell forståelse og 
kjennskap til privat sektor, kombinert med innsikt i politiske og økonomiske 
rammebetingelser. Ny administrerende direktør bør ha bred ledererfaring, må fremstå med 
autoritet og ha gode kommunikasjonsevner. Norfund har sitt hovedkontor i Oslo og har 
regionkontorer i Ghana, Kenya, Mozambique, Thailand og Costa Rica. Relevant 
ledererfaring, internasjonal erfaring og kjennskap til sektorene Norfund investerer i vil 
tillegges vekt. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. 

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Det gjøres oppmerksom på 
at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt 
offentlighet. Søkere som har bedt om å unntas vil varsles dersom dette ikke kan 
imøtekommes.  

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med våre rådgivere Mette Krogsrud eller 
Alisdair Munro på tlf. 22 82 39 00. Vennligst send søknad og CV snarest og senest 28. mai 
2018 til postoslo@kornferry.com. 
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