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Informasjon til kandidater som vurderer å søke på stilingen. 

Vi har som mål å være attraktiv og uavhengig betong entreprenør, med fokus på stedstøpt 

betongarbeid av høy kvalitet. Vi tar sikte på å nå mål om å bli foretrukken samarbeidspartner 

gjennom åpen dialog, stort fokus på samarbeid og gjensidig utvikling og verdiskapning med våre 

oppdragsgivere. 

For å tiltrekke oss de riktige ressursene som vil være med på å bygge opp under våre verdier kan vi 

tilby konkurransedyktig fast lønn. 

Vi jobber også med å få på plass en kollektiv bonusordning og kan tilby gode pensjonsordninger, med 

blant annet utvidet uførepensjon og OTP. 

Vi har en enkel filosofi om at behandles man godt yter man godt, og det skal belønnes. 

Vi søker å styrke oss i nye markeder innen stedstøpt grunnarbeid på næringsbygg, og andre større 

rene betongprosjekter, samtidig som vi skal styrke posisjonen som kvalitets leverandør på 

boligmarkedet. Reising kan måtte påregnes. 

 

Ønskede Egenskaper 

• Gode kommunikasjonsevner Engelsk eller Norsk 

• Evne til kvalitetssikre og kjent gjøre for kunde hva som kan forventes av standard utførelse 

og hva som ligger i tilbudet i forkant av utførelse 

• Pålitelig 

• Selvstendig 

• Relasjons orientert og samarbeidsvillig 

• Evne til å lede og motivere medarbeidere og samarbeidspartnere felles måloppnåelse. 

 

Foretrukket kvalifikasjoner: 

• Erfaring fra selvstendig drift i småhus segment. 

• Tilhenger sertifikat-eventuelt liten lastebil 

• Kranfører bevis 

• Erfaring fra montasje eller tømmer i tillegg til støpe erfaring. 

 

NB FOR DE AV DERE SOM IKKE GIDDER Å LESE INFORMASJONEN OM STILLING OSV, MEN KUN ER 

INTRESSERT I Å JOBBE Å GI GASS. VI ER PÅ UTKIKK ETTER DERE OGSÅ SLENG INN EN SØKNAD 

 

Riktig kandidat vil få utdelt topp kvalitetsutstyr og håndverktøy. Bil av transporter type 

KONTAKT ERLEND SKAARLAND FOR YTTERLIGGERE INFORMSAJON ELLER SEND EN SØKNAD. 
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