
 

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  

 

Prosjektledere  

Til nye og spennende prosjekter søker vi prosjektledere. Vi er involvert i prosjekter med ulik 

kompleksitet og størrelse, og spenner fra 300 mnok og totalentrepriser til de som er mindre og mere 

oversiktlig.  Vi påtar oss alle typer utomhusprosjekter; grunnarbeid, VA, vei, parker, grøntanlegg, 

idrettsanlegg, byutvikling med mer.  

Stillingen innebærer fullt ansvar for prosjektet fra kontraktsignering til overlevering, og skal sikre at 

prosjekts målsettinger innenfor fremdrift, økonomi, kvalitet, miljø og HMS nås gjennom god 

prosjektstyring.  I tillegg til godt lederskap av egne medarbeidere, er det viktig med profesjonalitet i 

relasjon med våre kunder og leverandører. 

 

Kvalifikasjonskrav/ ønskede egenskaper: 

 Ingeniør/ sivilingeniør/ mastergrad/ bachelor innen bygg-/ anlegg. Mesterbrev og/eller 

teknisk fagskole og lang erfaring i bygg-/ anleggsbransjen kan vurderes. 

 Bred erfaring med prosjektarbeid innen bygg-/ anlegg 

 Ledererfaring  

 Kunnskap om kontrakter og dokumentasjon i bygg-/anleggsprosjekter 

 Utadvendt og god til å kommunisere 

 Gode evner til å planlegge og arbeide strukturert 

 Resultatorientert 

 

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og en meget spennende arbeidsplass! 

Søknad med CV sendes elektronisk . Frist: Snarest 

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

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

