
   
 
 
 
 

Daglig leder 
Covent AS er en produsent av miljøvennlige, 
energieffektive ventilasjonsaggregater, samt roterende 
varmegjenvinnere. Bedriften er lokalisert i Bjerkreim i 
Rogaland, med salgskontor på Brandbu, Askim, i 
Bergen og Trondheim. Covent AS ble etablert i 1972, og 
omsatte for 250 mill med 100 ansatte i 2017. Siden 2011 
vært et datterselskap i Soler & Palau Ventilation Group. 
Vårt mål er fortsatt vekst innen energi – og miljøvennlig 
produksjon og salg.  

 
Da vår nåværende daglig leder skal snarlig pensjonere seg, søker vi etter 
erstatter, for ansettelse gjerne ved fabrikken i Bjerkreim. 
 
Covent er en bedrift i vekst, og har mer enn doblet omsetningen gjennom de 
siste 10 år. Styret ønsker videre vekst, ut fra et forsvarlig aktivitetsnivå. 
Aktiviteten dekker markeder innen bygg, båt og offshore. Ordrereserven for 
2019 inkluderer også fase 2 på Johan Sverdrup prosjektet.  
 
Covent har i dag 110 lojale ansatte, mange med over 20 års ansiennitet. 
Erfaringer, kunderelasjoner og produktkunnskap er solid forankret i selskapet.  
 
Vi er derfor på jakt etter en dynamisk leder, som ønsker å utvikle selskapet 
videre, med muligheter i et marked som er i vekst, og hvor Covents 
markedsandel i Norge er nærmere 40%. Videre vekst med salgskontor i 
Sverige har oppstart 1. oktober i år.  
 
Covent har foretatt nyinvesteringer i moderne produksjonsutstyr og nybygg for 
over NOK 25 mill nå i år, og har et fabrikk areal på over 10.000 m².  
 
Potensialet for den rette leder er stort, og Covent vil bidra til en samordnet 
overgang, da nåværende leder vil være til disposisjon for selskapet fremover. 
 
Hva vi krever: Erfaring med ledelse av produksjons selskap,  
  Ambisjoner om videre utvikling av selskapet. 

Gode engelsk kunnskaper, da morselskapet og styret har kontor i 
Barcelona, Spania.  
Minimum Bachelor kompetanse innen ingeniør eller økonomi fag, 
med godt kjennskap til økonomi styring samt godt kjennskap til 
ingeniørfag innen mekanisk, VVS, eller automasjon fagene.  
Er åpen og ærlig, og liker å jobbe i team.  
Har, eller kan bygge gode nettverk i ulike miljøer. 
Er engasjert, pådriver, sprudlende humør, og positiv tenkende. 

 
Covent vil legge til rette for den rette leder, slik at vilkår og betingelser vil bli 
tilpasset. Skriftlig henvendelse sendes til ih@covent.no innen 30. oktober. Ta 
gjerne kontakt på telefon 92 89 81 86 om det noe mer en ønsker informasjon 
om. 


