Norsk Bergsikring AS er et selskap som utfører rassikringsarbeider langs vei, bane og eiendom i hele landet. Vi er nå i gang med en større
satsning på sikringsarbeid i tunnel, og søker med bakgrunn i dette etter dyktige medarbeidere til vårt nyetablerte kontor i Oslo.

NORSK BERGSIKRING AS SØKER
Prosjektingeniør for vår tunnelvirksomhet

Elektroingeniør for vår tunnelvirksomhet

Prosjektingeniøren vil bistå vår avdelingsleder på tunnel med blant
annet prosjektledelse, strategisk utvikling av tunnelvirksomheten,
kalkulasjon og markedsarbeid.
Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver i et sterkt faglig og sosialt
miljø.

Elektroingeniøren vil fokusere på elektriske installasjoner i vår
tunnelvirksomhet, og bistå vår avdelingsleder på tunnel med utviklingen
i dette kundesegmentet. Arbeidsoppgavene vil bestå bl.a. av tekniske
vurderinger, prosjektledelse og markedsarbeid, men stillingen vil selv ha
stor påvirkning på den videre utviklingen av avdelingen.
Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver i et sterkt faglig og sosialt
miljø.

Sentrale ansvarsområder:
• Kalkulere nye tunnelprosjekter
• Følge opp og bistå anleggsledere
• Bidra til kontinuerlig forbedring av prosjektprosessene
• Bidra i utviklingen av tunnelvirksomheten
• Bistå i selskapets markedsarbeid
Ønsket kompetanse:
• Ingeniør/sivilingeniør med bygg/anleggskompetanse
– ingeniørgeologi/geoteknisk kompetanse
• Relevant bransjeerfaring
(kan erstatte krav til formell kompetanse)
• Prosjektledererfaring og eller/anleggsledelse
• Kunnskap om kalkulasjon og offentlige anskaffelsesprosesser
Nyutdannede med noe praktisk erfaring og de rette personlige
egenskapene kan vurderes.

Sentrale ansvarsområder:
• Prosjektering/kalkulering av elektrofaget i tunnelprosjekter, inkludert
sikkerhetsutrustning, ventilasjon og belysning
• Prosjektledelse av elektroprosjekter
• Oppfølging av kunder og leverandører
• Teknisk rådgivning innen elektrofaget, internt og mot kunder
• Utvikle og vedlikeholde selskapets kompetanse innenfor
elektrofaget
Ønsket kompetanse:
• Ingeniør/Teknisk Fagskole/Fagbrev
– Elektro sterkstrøm/automasjon
• Erfaring fra prosjektering eller bygging av elektriske installasjoner
• Relevant bransjeerfaring
(kan erstatte krav til formell kompetanse)
• Brukererfaring fra DAK-programmer (Auto-Cad) er ønskelig

FØLGENDE PERSONLIGE 
EGENSKAPER VEKTLEGGES:
• Gode leder- og samarbeidsevner
• Gode skriftlige og muntlige
kommunikasjonsevner
• Initiativrik og selvstendig
• 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 i Oslo.
Endel reisevirksomhet må påregnes.
For mer infrormasjon kontakt:
Daglig leder Roy Sævik tlf 982 44 884,
e-post roy@norskbergsikring.no,
eller
produksjonssjef Marie Stølen tlf 982 24 631,
e-post marie@norskbergsikring.no.

NORSK BERGSIKRING AS SØKER OGSÅ
Vi søker etter:
• Fjellsikrere
• Personer med variert erfaring fra
anleggsbransjen
• Maskinførere
• Operatører til borrigg
Kvalifikasjonskrav:
• Erfaring fra fjellsikring og/eller annen
relevant anleggsvirksomhet
• Formell kompetanse som maskinfører
• Førerkort

Personlige egenskaper:
• Opptatt av kvalitet og HMS
• Gode samarbeidsevner
• Ansvarsbevisst
• Engasjert og tilpasningsdyktig

Send inn søknad med CV til:
e-post post@norskbergsikring.
Vi trenger flere medarbeidere så
raskt som mulig og søknader vil
bli b
 ehandlet forløpende.

Vi kan tilby:
• Varierte arbeidsoppgaver
• Ungt og dynamisk arbeidsmiljø med
mulighet til å jobbe ulike steder i Norge
• Gode lønnsbetingelser
• Opplæring/kursing

For mer infrormasjon kontakt:
Prosjektleder Inge Odderstøl tlf 903 61 901,
e-post inge.odderstol@norskbergsikring.no,
eller 
produksjonssjef Marie Stølen tlf 982 24 631,
e-post marie@norskbergsikring.no.

Norsk Bergsikring omsatte i 2016 for ca kr 94 MNOK, og har i dag ca. 70 ansatte. Kundene våre
omfatter bl.a. Statens Vegvesen, Bane Nor og de store riksentreprenørene i Norge. Selskapet har et
sterkt fokus på HMS og kvalitet i alt vi gjør. Vi har hovedkontor i Stongfjorden (i Askvoll kommune).

Norsk Bergsikring AS
6984 Stongfjorden
den | www.norskbergsikring.no
www
post@norskbergsikring.no

