
DRIFTSLEDER EIENDOMSDRIFT 100% STILLING 
som er på engasjert, proaktiv og god med mennesker. 

Arbeidsoppgaver
• Som driftsleder har du det operasjonelle driftsansvar på lokasjon for kunde. 
• Du skal påse at alle driftstjenester leveres i henhold til gjeldende kontrakt.
• Personalansvar for driftspersonell. 
• Skape et godt samarbeid med driftspersonell, kunder og leverandører.
• Planlegge for effektiv og lønnsom drift i samarbeid med andre i selskapet.
• Sikre at aktiviteter og prosedyrer som er nødvendige for å drifte og vedlikeholde bygg blir et-

terfulgt

Vi er på jakt etter en person som:
• Har minimum 3-årig utdannelse på høyere nivå, fagbrev eller mesterbrev
• Har ledererfaring
• Er serviceinnstilt
• Har gode kommunikasjonsevner
• Er systematisk og strukturert
• Har god formuleringsevne, på norsk og engelsk – muntlig og skriftlig
• Har god kunnskap om forvaltning drift og vedlikehold av eiendom

Vi tilbyr:
• Spennende oppgaver
• Kjekke kolleger og en arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre
• Konkurransedyktige betingelser 
• Gode velferdsordninger

Vi vektlegger personlige egenskaper. Synes du dette høres ut som en spennende stilling som kan 
passe for deg, så send oss en søknad. Søknad sendes til jobb@seabrokers.no innen 25. februar 
2021. Søknad merkes: Driftsleder Seabrokers Services. Vi behandler søknadene fortløpende, og 
kontakter kun aktuelle kandidater. 

Ved spørsmål om stillingen, kontakt grymyklebust.iversen@seabrokers.no

 

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

Seabrokers Services er et selskap i Seabrokers-gruppen med kontor i Stavanger. Vi har drevet med facil-
ity management, drift og forvaltning av næringseiendom siden 2004. Vi er opptatt av kvalitet, kontinuerlig 
forbedring og kundetilfredshet, samt har strenge krav til HMS og er ISO-sertifisert. Bedriften kjennetegnes av 
høy servicegrad, fleksibilitet og ett kontaktpunkt pr kunde. 

En av våre dyktige driftsledere slutter. Vi søker nå en serviceinnstilt

www.seabrokers.no


