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

Trainee-stilling, Landskapsingeniør
Vi søker unge kunnskapsrike hoder til vår organisasjon. Vi setter faglig kvalitet høyt, og som trainee
vil du både kunne bidra med din opparbeidede kompetanse, og lære mye av svært erfarne og
kompetente medarbeidere.
Traineestillingen vil innebære en viktig rolle i gjennomføringen av våre prosjekter. Prosjektene er i
hovedsak innenfor større grøntanlegg for offentlige og profesjonelle private aktører. Gjennom et
toårig løp vil kandidaten gå gjennom 4 halvårige perioder i våre produksjonsavdelinger (nyanlegg og
vedlikehold) og administrasjon (marked og KS/ HMS). Trainee vil få kunnskap om hele virksomheten,
og få god oversikt over hele verdikjeden og alle fagområder innen bygging og skjøtsel av større
utomhusanlegg. Traineeperioden vil også gi en god innføring i hvordan ulike kontrakts- og
beskrivelsesformater benyttes og fungerer i praksis. Kandidaten vil få uvurderlig kunnskap om Byggog anleggsbransjen, og gode muligheter for videre interessante stillinger i Lund-gruppen.
Stillingen innebærer:
 Deltagelse i markedsovervåkning, kalkulasjon, forhandlinger og kontrahering
 Innføring i nødvendige styringsverktøy, programmer og systemer
 Deltagelse i planlegging og tilrettelegging av kontraktsarbeider (nyanlegg og vedlikehold)
 Kvalitetssikring, utforming og faglig oppfølging av beskrivelser, tegningsgrunnlag og modeller,
kontrakter og utførte arbeider
 Oppfølging av underentreprenører og vareleverandører
 Planlegging og dokumentasjon av fremdrift, kvalitet (KS), og HMS (SHA)
Kvalifikasjonskrav og nødvendige egenskaper:
 Uteksaminert ”Landskapsingeniør” fra NMBU
 Interesse for praktisk og forretningsmessig virksomhet
 Gode evner til å planlegge og arbeide strukturert
 Gode resultater i tidligere arbeid/ studier
Kandidater med 1-3 år arbeidserfaring vil også bli vurdert. Oppstart etter nærmere avtale.
Vi kan tilby meget gode betingelser og en svært spennende arbeidsplass!
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