
INGENIØR / SIV. ING
Seabrokers Fundamentering har en velfungerende driftsorganisasjon med flinke ansatte som virkelig kan 
fagene vi opererer i. Vi har også en moderne maskinpark som kan utføre oppgavene effektivt. Seabrokers 
Fundamentering vil styrke vårt team i Stavanger med en flink og initiativrik ingeniør/ sivilingeniør som 
kan ta ansvar og bli en aktiv del av lederteamet i organisasjonen.  

Vi er nå på jakt etter en praktisk og løsningsorientert ingeniør/ siv.ing som liker å ha kontroll og har 
økonomisk innsikt. 

Videre jakter vi en person som:

•  Trives i en hektisk arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver
•  Liker å jobbe i team og dele kompetanse
•  Er  strukturert, selvstendig, initiativrik, fokusert og driftig
•  Er profesjonell med gode kommunikasjonsevner og er utadvendt
•  God IT-forståelse, med kjennskap og effektive rutiner i 3D modellering, tegneprogrammer etc 
•  Forstår økonomi og viktigheten av veldrevet lager / aktive innkjøpsprosesser
•  Har oversikt og helhetsforståelse til å kunne bistå ved tilbud/ anbudsregning og prosjektering
• Er flink til å se muligheter, og bruke dem

Vi ønsker også at du er uhøytidelig, har godt humør og er glad i folk, og kan dokumentere gode  
resultater.  Vi tilbyr en spennende 100 % stilling. Hvis du har egenskaper og kvalifikasjoner som beskre-
vet over, send oss en søknad. Nyutdannede oppfordres til å søke. Stillingen er lokalisert i Stavanger

Du vil bli med i en god gjeng som er inkluderende og som kjennetegnes av godt samarbeid, høyt tempo, 
godt humør, romslighet og fokus på nye løsninger. Har du erfaring fra fundamenteringsbransjen er dette 
et pluss! 

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser som inkluderer pensjons- og forsikringsordninger i tillegg til 
andre velferdsgoder. 

Skriftlig søknad og CV, merket «ingeniør2018» sendes via epost jobb@seabrokers.no innen 16 Februar 
2018. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

 

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

Seabrokers Fundamentering AS er nå et av landets få store, selvstendige fundamenteringssselskap. 
Vi har kontor på Forus, i Skien og i Bergen, og har oppdrag over hele landet. Vi har et ekstremt
kundefokus, og jobber for å skape fornuftige og effektive løsninger for våre kunder. 

Vi er i vekst, og søker derfor til vårt hovedkontor i Stavanger en erfaren

www.seabrokers.no


