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 Fundamentering AS er et selskap i Seabrokers Gruppen. Vi er blant landets ledende fundamenteringsselskap, og jobber over hele Norge. Vi har kontorer i Skien, Bergen og Stavanger og leverer alle typer
fundamenteringstjenester. Vi er nå på jakt etter flinke folk som er villige til å reise.

FORMANN/ANLEGGSLEDER
Vi søker deg som har noen års erfaring som formann/ anleggsleder, men mottar også søknad fra deg som
mener å kunne dokumentere flere års erfaring i tilsvarende arbeid.
Arbeidsoppgaver:
• Planlegge fremdrift av prosjektene, herunder ressurser og utstyr
• Sørge for dokumentasjon iht. interne og eksterne krav
• Organisere arbeidet effektivt og på en god måte og daglig ledelse av anleggsplassen
• Oppfølging av kontrakt- og endringsarbeider
• Sikre effektiv utnyttelse av personell, maskiner og utstyr
• Varekjøp, bestillinger og leveranser
• Kvalitetssikring og etterlevelse av HMS regelverk på anleggsplassen
Kvalifikasjoner:
• Fagbrev innen maskinfører eller bygg- og anleggsfag
• Teknisk fagskole er en fordel, men relevant yrkeserfaring kan veie opp for manglende utdannelse.
• Praktisk erfaring fra bygg- og anleggsbransjen
• God driftsforståelse
• Leder erfaring, god til å motivere dine arbeidskollegaer
• Beherske digitale verktøy, samt norsk muntlig og skriftlig
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:
• Gode arbeids og lønnsbetingelser.
• Mulighet for stillingsutvidelse til prosjektleder for den rette personen.
Vi vektlegger personlige egenskaper. Skriftlig søknad merkes “ANLEGGSLEDER” og sendes til
jobb@seabrokers.no Spørsmål om stillingen? Ring Svein Kverme på telefon 934 90 060

www.seabrokers.no

