
DAGLIG LEDER + ALLE MANNSKAPER
til å bygge det som skal bli Norges beste Jetpelingsselskap. Seabrokers har en filosofi om at alt kan 
forbedres, og vi har i snart 40 år utviklet gode, innovative forretningsmodeller for å få dette til innen et 
bredt spekter av bransjer.  For rette vedkommende kan dette bety utrolig spennende muligheter. 

Har du erfaring innen Jetpeling, og er enig i at dette er en moderne, fremtidsrettet måte å fundamentere 
på, vil vi ha deg med på laget. Vi trenger alle mannskaper hvor samtlige minimum må ha god erfaring og 
kompetanse innen boring, fortrinnsvis innen Jetpeling.

Vi søker etter: 
• Daglig leder
• Geoingeniør
• Prosjektledere 
• Boreriggoperatører 
• Hjelpemannskap

Vi søker deg som:
• Har evne og vilje til å samarbeide og er glad i å reise😊
• Er strukturert og jobber målrettet og ikke redd for å ta avgjørelser.
• Har godt humør og stå på vilje
• Har faglig dyktighet og god gjennomføringsevne
• Er selvstendig, kvalitetsbevisst og har god arbeidsmoral
• Har HMS i fokus

Vi tilbyr: 
• Godt arbeidsmiljø, gode arbeids og lønnsbetingelser, samt sosiale goder som firmahytter etc. 

Vi vektlegger personlige egenskaper. 
 
Skriftlig søknad merkes “Jetpeling” og sendes til jobb@seabrokers.no  
Spørsmål om stillingen? Ring styreleder Ragnvald Albretsen på 51 80 00 00/ 909 18 023
 

Seabrokers Group leverer et unikt og variert spekter av tjenester til kundene våre. Vi har dyktige  
medarbeidere innen skipsmegling, havovervåkning, havnekraner, eiendomsutvikling, eiendomsdrift,  
fundamentering og mobilitet

Seabrokers JetPeling AS er et nystartet selskap i Seabrokers Gruppen. Vi har lang erfaring innen  
fundamenteringsfaget, og ser store muligheter innen jetpeling. Vår ambisjon er å bli en landsdekkende  
leverandør og vil ha landets beste lag. Seabrokers Fundamentering er et av landets største uavhengige  
fundamenteringsselskap, og omsetter for ca 400 mill/ år. 

Her er det utrolig spennende muligheter for rette vedkommende og vi søker etter 

www.seabrokers.no

BLI MED Å STARTE NORGES BESTE 
JETPELINGSELSKAP


