Norsk Bergsikring AS er lokalisert i Stongfjorden og i Hønefoss. Vi har i dag ca. 75 ansatte. I 2017 omsatte vi
for 120 MNOK.
Vi utfører rassikringsarbeider langs vei, bane, tunnel og eiendom i hele landet og har både Statens Vegvesen,
Bane Nor og de fleste av de store riksentreprenørene på kundelisten.

Anleggsleder Fjellsikring
Vi søker etter Anleggsleder for fjellsikringsprosjekter. Fjellsikringsavdelingen i Norsk
Bergsikring består i dag av rundt 50 medarbeidere, og en stor og variert portefølje av
prosjekter. Norsk Bergsikring er i dag engasjert i en høy andel av de mest spesialiserte
fjellsikringsoppdragene i Norge, og opererer i krevende terreng og med utfordrende
logistikk. Med økende oppdragsmengde har vi derfor behov for anleggsledere som kan
levere gode resultater til kundene våre.

Sentrale ansvarsområder:












Planlegging, styring og kontroll av utførelse, fremdrift og ressursbruk på anlegg.
Delta i utarbeidelse av anbuds- og tilbudsprosesser
Daglig ledelse av anleggsplassen
Oppfølging av kontrakt- og endringsarbeider
Framdriftsplanlegging og rapportering
Kontakt med byggherre/kunde.
Deltagelse på byggemøter
Sørge for dokumentasjon iht. eksterne og interne krav
Ansvar for HMS/KS på prosjekt.
Personalansvar
Resultat- og budsjettansvar

Ønskede kvalifikasjoner:







Relevant utdanning, ingeniør, teknisk fagskole eller fagbrev innenfor anleggsteknikk eller
fjell -og bergverksfaget er ønskelig men ikke et krav
Erfaring som anleggsleder/formann
God økonomisk og faglig forståelse
Beherske norsk godt som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig, samt beherske engelsk
Generelt gode datakunnskaper
Førerkort klasse B

Følgende personlige egenskaper vektlegges:





Gode leder- og samarbeidsevner
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
Ryddig og strukturert
Engasjert, tilpasningsdyktig og dynamisk

Vi kan tilby:






Konkurransedyktige betingelser i et selskap i sterk vekst
Varierte, utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
En kompetent og fremtidsrettet organisasjon
Solid arbeidsgiver med fokus på medarbeidernes utvikling og trivsel
Et uformelt, dynamisk og hyggelig arbeidsmiljø

Arbeidssted vil være tildelt anlegg i Norge.
For spørsmål om stillingen, kontakt Avdelingsleder Fjellsikring Inge Odderstøl på tlf.903 61 901
(epost inge.odderstol@norskbergsikring.no).

