Sør-Norsk Boring søker etter Driftsledere
Om Sør-Norsk Boring A/S
Sør-Norsk Boring har drevet med boring og løsninger for fundamentering i over 20 år. Med
base i Nome kommune i Telemark er Sør-Norsk Boring i dag et av de ledende spesialfirma
innen boretekniske løsninger i Norge og utfører oppgaver for store utbyggere, små og
mellomstore norske selskaper og offentlige byggherrer. Selskapet sysselsetter i overkant
av 50 ansatte og omsatte i 2019 for 155 millioner kroner.
Sør-Norsk Boring er et heleid datterselskap av Per Aarsleff AS som er et ledende dansk
entreprenørselskap. Aarsleff har spesialiserer seg på gjennomføring av store prosjekter
innenfor infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og bygninger – fra prosjektering til
overlevering. . Innenfor fundamenteringssegmentet har Aarsleff selskaper i Danmark,
Sverige, Polen, Tyskland, England og Norge.
Sør-Norsk Boring har en solid ordrereserve og ser positivet på fremtiden. Som driftsleder
blir du en del av prosjektavdelingen i selskapet. Vi har egne prosjekter, men også
prosjekter i samarbeid med andre selskaper i Aarsleff konsernet.

Hva du skal gjøre:
Følge opp bedriftens HMS rutiner og kundenes HMS planer for de ulike prosjektene
Lede og administrere personell og utstyr og optimaliserer driftet på prosjektene
Planlegge og utarbeide arbeidsplan med disponering av mannskap
Bestille materiell iht til prosjekt beskrivelse og inngåtte avtale med leverandører
Kundekontakt, befaring og oppfølging av tilbud
Dokumentasjonsoppfølging i samarbeid med prosjektleder som fakturagrunnlag, FDV
dokumentasjon.
Planlegge og følge opp logistikk for maskiner og materiell
Gjøre seg kjent med tilbud og kontrakter og sikre en god gjennomføring av prosjektene
Delta på byggemøter og vernerunde når dette kreves.
Godkjenning av timer og fakturaer.
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Hva vi ønsker:
Faglig dyktig, gjerne med erfaring fra borebransjen eller annen anleggsvirksomhet
Fagbrev, teknisk fagskole eller annet relevant utdanning
Relevant praktisk erfaring er viktig
Strukturert og evne til å holde oversikten
Gode kommunikasjonsevner
Selvstendig og beslutningsdyktig, men også en lojal lagbygger
Økonomisk forståelse og sans for en avtale

Hva vi tilbyr:
Konkurransedyktige betingelser
Godt og uformelt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
En spennende virksomhet med utfordrende arbeidsoppgaver
Store muligheter for personlig og faglig utviklinga
Gode karrieremuligheter i et firma i sterk utvikling
Søknad og cv sendes til lars@boring.no
Har du spørsmål til stillingen ta kontakt med;
Prosjektleder Ståle Bærland 97185707 eller Roalf Kveim, 97050648
Daglig leder Lars O. Aulesjord, 91835168

Skiensvegen 720, 3830 Ulefoss
Org.nr: 990 405 700 MVA
faktura@boring.no

E-post: snb@boring.no
Telefon: 35 94 94 20

