Steen & Lund AS ble etablert i 1981 og er landets største anleggsgartnerfirma. Vi utfører større og komplekse
utomhusarbeider på det sentrale Østlandet. Vårt hovedkontor ligger på Lierskogen, rett utenfor Drammen. Vi
har også lokaler på Fornebu og i Oslo. Bedriften er konsentrert rundt større anleggsgartnerfaglige
utomhusprosjekter og drifts- og serviceavtaler. De siste årene har vi blant annet bygd og driftet Bjerkedalen
park i Oslo, Statoilparken og Nansenparken på Fornebu, og vi har hatt ansvar for driften av Frognerparken. I
tiden fremover har vi en god ordrereserve, og satser på videre vekst. Steen & Lund AS inngår i Lund-gruppen
sammen med Aakerholt, Steen & Lund AS, bemanningsselskapet Ditt Mannskap AS og Bjørnstad Steen&Lund
AS. I 2016 omsatte vi for ca 500 mill kroner og vi har ca 150 fast ansatte. www.steen-lund.no

Vi søker stikningsleder og stikningsingeniør, 2 stillinger
Steen & Lund-gruppen er i sterk vekst. Vi er involvert i store og spennende utomhusprosjekter og
ønsker nå å bygge opp en egen landmålingsavdeling. Landmåleravdelingen vil utgjøre en viktig
støttefunksjon for prosjektledelsen. Bli med på laget til en litt annerledes entreprenør og
anleggsgartner.
Som stikningsleder vil du få hovedansvaret for å utvikle løsninger og metoder tilpasset vår drift og
styringssystemer. Stikningsleder vil ha hovedansvar for koordinering, kontroll og bearbeiding av
stikningsdata.
Som stikningsingeniør vil du være ansvarlig for at oppmålingsarbeidet utføres med den nøyaktighet
og i det omfang som kreves av de forskjellige arbeider du er satt til å måle for. I stillingen vil du inngå
i en større faggruppe på hvert prosjekt.

Arbeidsoppgaver
Utarbeide rutiner og arbeidsmetodikk tilpasset bedriftens behov og videre vekst
Kontroll og bearbeiding av prosjektunderlaget og terreng- og stikningsdata i forbindelse med
planlegging, prosjektering og bygging
Utførelse av kontroll av terrengmodeller og etablering av grunnlagsnett
Kvalitetskontroll av fagmodeller, samordningsmodeller, masseberegning etc fra teknisk rådgiver
Sikre dokumentasjon av leveranser til byggherre gjennom prosjekttilpassede stikningsplaner
Utføre geometrisk kontroll, masseberegning, målebrev og As-buildt-dokumentasjon i henhold til
prosjektplaner.
Maskinstyring (kalibrere maskiner, installere stikningsdata på maskinparken etc.)
Utstikking av stikningsdata i felt
Støttespiller for baser, anleggsledere og prosjektleder i den daglige driften

Kvalifikasjoner
Ingeniør/ sivilingeniør eller med annen relevant faglig bakgrunn
Erfaring som stikningsingeniør eller stikningsleder
God kjennskap til anleggsbransjen
Godt kjent med Gemini terreng og mengdeberegning
Førerkort for motorvogn klasse B.
God kjennskap til kontrakt og beskrivelser
Gjerne kjennskap til Bygg Office
Beherske Norsk meget godt både skriftlig og muntlig

Ønskede egenskaper:





Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og god til å kommunisere
Sterk drivkraft med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
Strukturert og ryddig i utførelse av arbeid
Positiv og godt humør

Vi kan tilby gode betingelser og en meget spennende arbeidsplass!
Søknad med CV sendes elektronisk . Snarest
Kontaktperson for stillingen: Bernt Hovind, tlf. 915 70 363, bernt@steen-lund.no

