Kort om Norges ledende anleggsgartnerfirma!!
Vi er et veletablert firma som har vært i anleggsgartnerbransjen
i snart 30 år. Utviklingen de siste 5 årene har vært formidabel med
en rekkeinteressante prosjekter. Vi har de siste 5 årene gått fra
en omsetning på 80,0 mill til ca 200,0 mill i 2010. Dette har vært en
interessant og morsom reise og vi vil vise frem bilder med tekst
av noen av våre prosjekter. Vi har hovedkontor med eget verksted i
Drammen og avdelingskontor på Fornebu samt et datterselskap
i Sandefjord, Aakerholt Steen & Lund AS. Vårt kjerneområde
er Oslo/Bærum, Asker, Drammen og Sandefjord.
Adm dir Pål Lund er særdeles fornøyd med utviklingen av selskapet og
håper å få med seg flere dedikerte og dyktige medarbeidere.

Nyanlegg:

STILLINGSANNONSER
Nyanlegg
Søker: Anleggsleder, Fagarbeider
Stillingene vil ha base i Drammen og jobbe i på det sentrale
Østlandet med hovedvekt Drammen, Asker, Oslo/Bærum

Prosjekt: Knud Knudsens Plass, Oslo
Byggherre: Oslo Kommune Samferdselsetaten
Lark: Grindaker
Kontrakt med Oslo Kommune: Verdi ca 4,8 mill eks mva
Byggetid: 6 mnd
Totalt prosjekt, utskifting av fundament, etablering av
bussholdeplass, opptak og relegging av brostein i Geitemyrsvein. Nytt toppdekke av granitt på hele plassen,
med mønster av ly og mørk grå granitt.

For informasjon vedr. stillingene ta kontakt
med Fridtjof Myhrene på telefon 952 92 486.
Søknader sendes elektronisk på post@steen-lund.no og
merkes ”Nyanlegg” og hvilke av stillingene søknaden gjelder
Avdeling Skjøtsel vest
Søker: Kolonneleder, Fagarbeider
Stillingene vil ha base i Drammen og jobbe
i Drammensområdet og mot Asker
Avdeling Skjøtsel øst
Søker: Kolonneleder, Fagarbeider
Stillingene vil ha base på Fornebu og jobbe i Oslo og Bærum
For informasjon vedr. stillingene ta kontakt
med Kristen Gifstad på telefon 952 92 499.
Søknader sendes elektronisk på post@steen-lund.no og
merkes ”Skjøtsel” og hvilke av stillingene søknaden gjelder
Aakerholt Steen & Lund AS
Søker: Anleggsleder, Fagarbeider
Sted: Sandefjord

Prosjekt: Nansen Parken, Fornebu
Byggherre: Statsbygg
Lark: Bjørbekk og Lindheim
Kontrakt med Skanska: Verdi ca 30,0 mill eks mva
Etablering av infrastruktur, park og rekreasjons arealer på de gamle rullebanene.
Arealene utenfor parken skal det bygges boliger.
Alle topp arbeider i parken, granittplasser, kanter, murer, lekeplasser, planter og plen.
Parkens areal er på ca 250, bygge tid våre arbeider ca 2 år.

Bygging av brygger
Steen & Lund har
bygget brygger på
Konglungen i Asker

For informasjon vedr. stillingene ta kontakt
med Per Anders Lund på telefon 917 44 802.
Søknader sendes elektronisk på aasl@steen-lund.no
og merkes med hvilke stilling søknaden gjelder

