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.

FORMANN SØKES
Foto: Fra vårt prosjekt på Aker Brygge i Oslo

Vi er i kraftig vekst!

VIL DU VÆRE MED PÅ VINNERLAGET?
VI SØKER: FORMANN PARK & HAGE
På grunn av økende oppdragsmengde,
søker vi etter dyktig og kvalitetsbevisst
formann, med erfaring, fortrinnsvis innen
vårt fagområde. Som formann vil du være
den operasjonelle lederen på
byggeplassen, en stilling som innehar
varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
Stillingen rapporterer til avdelingsleder
park & hage.

KVALIFIKASJONER:
Du må kunne beherske norsk skriftlig og
muntlig. Du bør ha ingeniørhøyskole eller
teknisk fagskole, og må vise til erfaring som
anleggsleder eller formann.
PERSONLIGE EGENSKAPER:
Du må være resultatorientert, kvalitetsbevisst,
og pålitelig. Du må også være positiv,
samarbeidsvillig og strukturert.

www.landskap.as

DINE ARBEIDSOPPGAVER:
Du er ansvarlig for å lede arbeidet på våre anlegg, herunder deltagelse i
byggemøter, 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.

SPØRSMÅL OM STILLINGENE RETTES TIL:
Avd.leder Park & Hage Jon A. Larmerud på mobil:

90 02 16 81.

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

Osloveien 630, 1914 Ytre Enebakk - Telefon: 64 92 69 00 - Telefaks: 64 92 69 10
E-post: post@landskap.as Org. nr.: NO 981 291 751 - www.landskap.as

