
 

BetonmastHæhre er et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern innenfor bygg, 

anlegg og eiendom. Konsernet er et resultat av fusjonen mellom Betonmast, Hæhre Entreprenør og 

Isachsen Gruppen i 2017. Konsernet har rundt 2800 medarbeidere og omsetningen for 2017 forventes 

å bli 10 MRD NOK (www.bmhe.no) 

Steen & Lund ble etablert i 1981 og er landets største anleggsgartnerfirma. Våren 2017 ble vi en del 
av BetonmastHæhre, et av Norges største entreprenørselskaper, og er nå en del av deres 
anleggsdivisjon. Vi utfører større og komplekse utomhusarbeider på det sentrale Østlandet. Vårt 
hovedkontor ligger i Drammen, men vi har også lokaler i Oslo, Sandefjord og Geilo. 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 og Oslo sentrum. I 2016 omsatte vi for ca 500 mill 
kroner og vi har ca. 150 fast ansatte. Se også Linkedin og www.steen-lund.no  

 

Arbeidsledere for utomhusarbeider  

Vi har stor oppdragsmengde og spennende spesialavdelinger i stor utvikling, og trenger flere 

arbeidsledere for utførelse av ulike anleggsgartnerarbeider. Vi setter kompetanse og kvalitet høyt, og 

er ikke redd for å si at vi ønsker å være best. Da vet vi godt at det er solid fagkunnskap og håndverk 

som er forutsetningen. Til våre spesialteam for utførelse av mindre anleggsgartnerfaglige arbeider og 

til våre drifts- og skjøtselkontrakter trenger vi forstrekninger og gode ledere for våre ansatte. 

Arbeidene utføres i hovedsak i ulike typer utomhus- og grøntanlegg. Stillingene er underlagt 

anleggsleder eller rodeleder. Arbeidssted er Drammen eller Oslo. 

 

Stillingen innebærer: 

 Utførelse av kontraktsarbeider 

 Ansvar for faglig kvalitet 

 Deltagelse i planlegging og tilrettelegging av kontraktsarbeider 

 Veiledning og instruksjon av egne og innleide mannskaper 

 Oppfølging av underentreprenører og vareleverandører  

 Dokumentasjon av fremdrift, kvalitet (KS), og HMS (SHA) 

 

Kvalifikasjonskrav/ ønskede egenskaper: 

 Fagbrev som anleggsgartner, anleggsgartnertekniker eller landskapsingeniør 

 Solid fagkunnskap og erfaring 

 Ledererfaring for produksjonsarbeidere/ underentreprenører 

 Gode evner til å planlegge og arbeide strukturert 

 

Vi kan tilby gode betingelser og utviklingsmuligheter på en meget spennende arbeidsplass! 

Søknad med CV sendes elektronisk . Frist: 31.01.18 

Kontaktperson for stillingen: tormod@steen-lund.no, tlf 90 10 57 20 
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