
SVEISERE/ MONTØRER   
for metallarbeid på arbeidsplassen.

Seabrokers Fundamentering har en velfungerende organisasjon med flinke ansatte som virkelig kan
fagene vi opererer i. Vi har en moderne maskinpark som kan utføre oppgavene effektivt. Seabrokers
Fundamentering vil styrke vårt team i Stavanger med 2 flinke, løsningsorienterte og initiativrike  
sveisere/ montører forarbeid ute på byggeplassene. Våre oppdrag spenner seg over hele Norge, og endel 
reising må påregnes.

• Alle typer spunt og pelearbeider 
• Sveising

Er du nøyaktig, løsningsorientert og selvstendig, har gode samarbeidsevner og er interessert i å holde deg 
oppdatert innen dette fagområdet er du rette mann for oss.
 
Dersom du har relevant fagbrev, maskinførerbevis, sveisesertifikat eller kurs i varme arbeider vil dette 
telle positivt.

Videre ønsker vi at du er uhøytidelig, har godt humør og er glad i folk. Vi tilbyr en spennende 100 %  
stilling. Hvis du har egenskaper og kvalifikasjoner som beskrevet over, send oss en søknad.

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. 

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

Skriftlig søknad og CV, merket «SVEISER/ MONTØR-150818» i subject feltet på epost sendes til 
 siggi@seabrokers.no innen 15 august 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 sikter seg mot å bli en av landets ledende innen fundamentering. 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.  

Som et ledd i dette, er vi nå på jakt etter to: 

www.seabrokers.no


