
 
 

Johs. J. Syltern AS er et entreprenørfirma med 140 ansatte. Et solid familie-eid firma, etablert i 

1949. Administrasjonen ligger i Åfjord på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. 

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 i de aktuelle fagområdene. 

Vi er spesialisert på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid, vegarbeid og havne-

arbeid. Virksomheten har de siste årene hatt en fin vekst, og omsatte for 570mill. kr. i 2017. 
 

 

Vi har stor ordretilgang, men ønsker å knytte til oss flere dyktige og motiverte medarbeidere, slik at vi er rustet til 

ytterligere nye oppdrag og søker både: 

 

Prosjektleder, Anleggsleder og Prosjektsekretær 

Prosjektleder 

Arbeidsoppgaver: Overordnet totalansvar fra prosjektets start til overlevering. 

 Oppfølging av kontrakt, økonomi, kvalitet og HMS 

 Innkjøp, bemanning, planlegging og framdrift 

Ønskede 

kvalifikasjoner: 
 Teknisk utdannelse innen anlegg, (sivilingeniør, ingeniør, tekniker) 

 Ønskelig med erfaring fra anleggsbransjen, men ingen betingelse. 

 

Anleggsleder 

Arbeidsoppgaver:  Praktisk driftsledelse (planlegging, organisering, framdrift, kvalitet, HMS.)  

Ønskede 

kvalifikasjoner: 
 Teknisk utdannelse innen anlegg (ingeniør, tekniker) eller har relevant 

erfaring. 

 Ønskelig med erfaring fra anleggsledelse. 

 

Prosjektsekretær 

Arbeidsoppgaver:  Ansvar for administrative oppgaver på anlegget, eRoom, møtefasilitator osv.  

 Bistå Prosjektleder/Anleggsleder med rapportering og dokumenthåndtering. 

Ønskede 

kvalifikasjoner: 
 Nøyaktig, initiativrik og god kunnskap i bruk av kontorstøtteverktøy. 

 Ønskelig med erfaring fra stilling som sekretær/økonomi-/personal-

medarbeider e.l. 

 

Gjelder for alle stillingene:  

Kvalifikasjoner/ 

Egenskaper: 
 Selvgående med høy grad av egendriv 

 Relasjon- og lagbygger  

 Strukturert og løsningsorientert  

 Må beherske norsk muntlig og skriftlig (fluency in Norwegian is required; 

applications who do not meet this requirement will not be entertained). 

Vi tilbyr:  Hyggelige kollegaer, selvstendige stillinger med godt faglig miljø, flat 

lederstruktur og en uformell atmosfære.  

 Spennende prosjekter i et solid firma i vekst og utvikling.  

 Lønn etter avtale, gode pensjon- og forsikringsavtaler. 

Kontakt/Søknad:  For mer informasjon kontakt: Elin M. Harbak, Tlf. 99287820, 

elin.harbak@syltern.no  

 Søknad sendes: firmapost@syltern.no 
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