Steen & Lund AS ble etablert i 1981 og er landets største anleggsgartnerfirma. Vi utfører utomhusarbeider på
det sentrale Østlandet. Vårt hovedkontor ligger på Lierskogen, men 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 Slottsplassen, Statoilparken, Nansenparken på Fornebu, og vi har overtatt
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, Bjørnstad Steen&Lund AS, Steen & Lund AS
og bemanningsselskapet Ditt Mannskap AS. I 2016 omsatte vi for ca 500 mill kroner og vi har ca 150 fast
ansatte. www.steen-lund.no

Fagarbeidere til Steen&Lund’s nyopprettede Betongteam
Til nye og spennende kontrakter søker vi fagarbeidere til vårt nyopprettede betongteam. Betong er
et område vi ønsker å heve kompetansen vår på. Målet er å levere kvalitet i arbeidene vi utfører, til
rett tid og til konkurransedyktige priser. Vi bygger sjelden anlegg som er «standard», så om du har
lyst til å være med på å utforme og bygge alt fra enkle til mer kompliserte betongkonstruksjoner er
du mer enn velkommen til å søke hos oss. Du må like utfordringer og sette pris på å være en del av et
team og ikke minst være en positiv bidragsyter til teamet du vil bli en del av.
Stillingen innebærer fullt ansvar for utførte arbeider:








Aktivt deltagende i produksjon
Fagansvar for kvalitet og løsninger, i samarbeid med nærmeste leder.
Planlegging og tilrettelegging av egne arbeider i våre entrepriser
Oppfølging og dokumentasjon av fremdrift, kvalitet (KS), og HMS (SHA)
Rapportering og kommunikasjon internt og til oppdragsgiver
Veiledning, instruksjon og oppfølging av egne og innleide mannskaper
Oppfølging av underentreprenører og vareleverandører

Kvalifikasjonskrav/ ønskede egenskaper:
 Fagbrev som betongfagarbeider, forskalingssnekker eller jernbinder.
 Må kunne lese tegninger og kunne jobbe selvstendig
 Gode evner til å planlegge og arbeide strukturert
 Erfaring med prosjektarbeid innen bygg-/ anlegg
 Utadvendt og god til å kommunisere
 Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.
 Høy arbeidsmoral og stå på vilje
 God fysisk form
Manglende formell kompetanse kan erstattes av lang yrkeserfaring
Vi kan tilby gode betingelser og en meget spennende arbeidsplass!
Søknad med CV sendes elektronisk - snarest

Kontaktperson for stillingen: Bernt Hovind, tlf 91 57 03 63, bernt@steen-lund.no

