Rodeleder for driftskontrakter grøntanlegg
Steen & Lund AS ble etablert i 1981 og er landets største anleggsgartnerfirma. Vi utfører
større og komplekse utomhusarbeider på det sentrale Østlandet. Vårt hovedkontor ligger i
Drammen, men 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 Lund-gruppen
sammen med Aakerholt, Steen & Lund AS, transportselskapet Bardalen, Steen & Lund AS
og bemanningsselskapet Ditt Mannskap AS. I 2014 omsatte vi for ca 450 mill kroner og vi
har ca 120 fast ansatte. Vedlikeholdsavdelingen i Steen & Lund AS har en årlig omsetning
på ca 50 mill. www.steen-lund.no

Til driftskontrakter i Oslo søker vi rodeleder.
Rodeleder er en nøkkelrolle i driften og har ansvaret for utførelse og oppfølging av
kontraktsforpliktelsene i tildelte prosjekter. Stillingen er svært selvstendig og rapporterer
til prosjektleder.
Stillingen innebærer fullt ansvar for utførte arbeider:







Planlegging og tilrettelegging av kontraktsarbeider
Veiledning, instruksjon og oppfølging av egne og innleide mannskaper
Oppfølging av underentreprenører og vareleverandører
Deltagelse i produksjon
Oppfølging og dokumentasjon av fremdrift, kvalitet (KS), og HMS (SHA)
Rapportering internt og til oppdragsgiver

Kvalifikasjonskrav:

Gartner, anleggsgarter, landskapsingeniør eller annen relevant utdannelse

Erfaring som leder kan kompensere for formell lederutdanning.
Ønskede egenskaper:

Arbeidserfaring med drifts-/ servicekontrakter eller bygg-/anleggsprosjekter

Kunnskap om kontrakter og dokumentasjon i bygg-/anleggsprosjekter

Utadvendt og relasjonssterk

Gode evner til å planlegge og arbeide strukturert

Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet blir vektlagt
Vi kan tilby gode betingelser og en meget spennende arbeidsplass!
Søknad med CV sendes elektronisk . Frist 21.mars.
Kontaktperson for stillingen: Avdelingsleder Kristen
Gifstad, tlf. 952 92 499, kristen@steen-lund.no

