
 

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  

Internship for Landskapsingeniører og Landskapsarkitekter 

Vi søker unge kunnskapsrike hoder til vår organisasjon. Vi setter faglig kvalitet høyt, og som ”Intern” 

vil du både kunne bidra med din kompetanse, og lære mye av svært erfarne og kompetente 

medarbeidere. Perioden for internship er 20.mai-31.august og avtales nærmere med hver enkelt. 

Stillingen har timelønn tilsvarende sesongarbeider. 

Internship innebærer en assistentrolle og praktisk utførende rolle i prosjekter. Kvalitetssikring, 

planlegging, kontraktsoppfølging, oppfølging av underentreprenør, arbeid med tegninger og 

beskrivelser og praktisk utførelse er relevante oppgaver. Prosjektene er i hovedsak innenfor større 

grøntanlegg for offentlige og profesjonelle private aktører. Arbeidet vil gi forståelse for praktisk 

utførelse av faget og av dynamikken i Bygg- og Anleggsbransjen. Kandidaten vil få uvurderlig 

kunnskap om Bygg- og anleggsbransjen, og muligheter for videre interessante stillinger i Steen & 

Lund-gruppen.  

Søknad om internship må inneholde 5 konkrete punkter som vil bli vurdert. Punktene skal vise 

motivasjon for å søke og egenskaper/ kompetanse som gjør søkeren egnet for stillingen. 

 

Kvalifikasjonskrav og nødvendige egenskaper: 

 Påbegynt eller nylig avsluttet studie innen ”Landskapsingeniør” eller ”Landskapsarkitekt” på 

NMBU 

 Interesse for praktisk og forretningsmessig virksomhet 

 Gode evner til å planlegge og arbeide strukturert 

 Gode resultater i tidligere arbeid/ studier 

 

Søknad med CV sendes elektronisk: 23.02.2018 

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

 

http://www.bmhe.no/
http://www.steen-lund.no/
mailto:tormod@steen-lund.no

