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RODELEDER SØKES
Braathen Landskapsentreprenør AS er et av landets ledende anleggsgartnermester og landskapsentreprenørfirma med mange spennende og utfordrende prosjekter. Vi er 80 fornøyde 
medarbeidere, har solid økonomi med en forventet omsetning i 2017 på ca. kr 200 millioner. Vi utfører komplette utomhusanlegg som parker, idrettsanlegg, torg- og gateløsninger. 
Vi holder til i moderne lokaler i Osloveien 630, Ytre Enebakk, med kontorer, verksted og lager. Vi ligger kun 17 min. fra Ryenkrysset og vårt hovedarbeidsområde er Oslo og Akershus.

Foto:  Fra vårt prosjekt på Aker Brygge i Oslo

RODELEDER SKJØTSEL & VEDLIKEHOLD
På grunn av økende oppdragsmengde, 
søker vi etter dyktige og kvalitetsbevisste 
rodeledere, med erfaring, fortrinnsvis 
innen vårt fagområde. Som rodeleder vil 
du være den operasjonelle lederen på 
arbeidsplassen, en stilling som innehar 
varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. 
Stillingen rapporterer til avdelingsleder 
skjøtsel & vedlikehold. 

Søknad med CV sendes til: ledigstilling@landskap.as 
Søknadsfrist: Snarest

VIL DU VÆRE MED PÅ VINNERLAGET?
VI SØKER:

www.landskap.as

Vi er i kraftig vekst!

PERSONLIGE EGENSKAPER: 
Du må være resultatorientert, kvalitetsbevisst, og 
pålitelig. Du må også positiv, samarbeidsvillig og 
strukturert

DINE ARBEIDSOPPGAVER: 
Du er ansvarlig for å lede arbeidet på våre anlegg, herunder deltagelse i 
kundemøter, materiell- og ressursstyring, fremdriftsplanlegging, 
økonomisk resultat, oppfølging av HMS m.m.

VI TILBYR: 
For den rette kandidaten kan vi tilby varierte og utfordrende 
arbeidsoppgaver, velordnede arbeidsforhold med gode muligheter for 
personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser, 
et hyggelig arbeidsmiljø og bilordning.

KVALIFIKASJONER:
Du må kunne beherske norsk skriftlig og munlig. 
Du må ha fagutdanning som anleggsgarter/
gartner. Teknisk fagskole, landskapsingeniør eller 
annen høyere utdannelse kan veie opp for 
manglende erfaring.

SPØRSMÅL OM STILLINGENE RETTES TIL: 
Avd.leder Skjøtsel & Vedlikehold Petter Grinden på mobil:   91 10 53 25




