Steen & Lund AS ble etablert i 1981 og er landets største anleggsgartnerfirma. Steen&Lund As inngår som en del av
Betnomast Hæhre gruppen. 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 Betonmast Hæhre-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 200 fast ansatte. www.steen-lund.no

PRODUKSJONSLEDER
Vi i Steen & Lund er i vekst, og i vår anleggsvirksomhet har vi behov for å styrke vår
kompetanse innen produksjonsledelse. Vi søker deg som har erfaring fra produksjonsledelse
og som ønsker å være med på å realisere de mange spennende anleggsprosjektene vi skal
gjennomføre de kommende årene.
Som produksjonsleder har du en sentral rolle i teamet, og din jobb er avgjørende for at
prosjektet skal bli vellykket. Du er ansvarlig for at produksjonen styres slik at prosjektets mål
for HMS, økonomi, kvalitet og fremdrift nåes. Du er et viktig forbilde innen miljø, etikk og
sikkerhet både internt og eksternt, og bidrar til å sikre at ingen arbeidsulykker skjer i
prosjektet. En av dine viktigste arbeidsoppgaver er produksjonsplanlegging og
produksjonsoppfølging. Utarbeidelse av KS, målinger og registrering av avvik og endringer er
sentralt i din arbeidshverdag. Det er du som skal koordinere og involvere ressursene både i
vår egenproduksjon, og hos under- og sideentreprenører.
Arbeidsoppgaver





Ansvarlig for utførelse av produksjon
Planlegging av arbeidsprosesser
Dokumentering av utført arbeid (målinger)
Kvalitetssikring
Ønskede kvalifikasjoner:









Erfaring fra store anleggsprosjekter som produksjonsleder/formann eller andre ledende rolle
Har du lang fartstid innen anleggsgartner-/anleggsfaget og er klar for mer ansvar er du også
aktuell
Helhetlig forståelse av et anleggsprosjekt
Kvalitets bevist og engasjert i faget
Være forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet
Trives i en hektisk hverdag og ha stor arbeidskapasitet og overholde tidsfrister
Må kunne ha ansvar for flere prosesser samtidig






Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig
God på kommunikasjon med samarbeidspartnere og underleverandører og interne ressurser
Registrering av avvik- og endringsmeldinger
HMS
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt
miljø. Steen & Lund gir gode muligheter for egenutvikling og verdsetter medarbeidere
som tar initiativ og viser ansvar.
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

