ERFAREN INGENIØR / ARKITEKT
Plan Consult as er et mindre firma innen fagområdene prosjektering og utførelsekontroll av
bygninger og anlegg samt planlegging landskap, reguleringsplaner og oppmåling /utstikking.
Vi kan påta oss ansvar for oppføring av større og mindre bygg medregnet planleggingsfase,
søknadsprosess, prosjektering og byggeledelse mm.
P.g.a. stor oppdragsmengde søker vi 1-2 stk. ingeniører med erfaring innen prosjektering av bygg
og/eller anleggskonstruksjoner som veg eller kaianlegg mm. Det er viktig at en har god erfaring innen
prosjektering og byggeledelse. For stillingen/e vil inngå arbeidsoppgaver som i stor grad må hensynta
bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Allsidig arbeidsområde innen prosjektering
og byggeledelse hvor en bl.a. også følger søknadsprosessen fra A til Å.
Da en av våre medarbeidere skal ut i permisjon, er det er ønskelig med snarlig tiltredelse.
Aktuelle arbeidsoppgaver:
• Oppdragsledelse/byggeledelse
• Design/prosjektering bygninger/anlegg. Søknad til offentlige myndigheter
• Kontrollfunksjon i prosjekter, byggeplasskontroll
• Utarbeiding av kravspesifikasjoner /tekniske beskrivelser
• Deltagelse i tverrfaglig prosjekteringsteam.
Kvalifikasjoner og egenskaper:
• Eksamen fra høyskole/ universitet eller annen tilsvarende utdannelse.
Lang relevant erfaring kan kompensere eventuell manglende utdannelse.
• Erfaring i bruk av data-programmer, som DDS ark-partner, eventuelt
Revit, Autocad eller andre relevante program.
• Løsningsorienterte og kreative evner.
• En legger vekt på god framstillingsevne med gode kunnskaper i
norsk både muntlig og skriftlig.
• God kjennskap til Plan- og bygningsloven med forskrifter mm.
• Evne og erfaring i å styre egne og tverrfaglige prosjekter.
• Utadvendt holdning og god samarbeidsevne som bidrar til vårt positive arbeidsmiljø.
• Det er ønskelig med minst 3 års relevant erfaring.
Vi tilbyr:
• Konkurransedyktige betingelser, inklusive pensjons-ordning.
• Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver som gir utviklingsmuligheter både faglig og
personlig.
• Et hyggelig, tverrfaglig kompetansemiljø.
• Arbeidssted: Austevoll kommune i Hordaland.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
For nærmere opplysninger ta kontakt med daglig leder Robert Haukanes på e-post:
robert.haukanes@planconsult.as. Du kan også ringe oss på telefon 56180702.
Søknadsfrist 31.03.2019.

