Johs. J. Syltern AS er en solid anleggsentreprenør, etablert i 1949. Vi er et familie
eid selskap, med 140 ansatte, med hovedkontor i Åfjord (Trøndelag). Vi utfører
anleggsprosjekter i hele Norge innenfor samferdsel, infrastruktur og havn.
Vår erfaring og kompetanse gjør oss til en foretrukket samarbeidspartner, med
sterk tillit hos våre kunder. Virksomheten har de siste årene hatt en fin vekst, og
omsatte for ca. 750 mill. kr. i 2019.
Vi har stor ordretilgang, og har allerede starter forberedelsene til bygging av

ny E6 Ulsberg – Vindåslien for Nye Veier.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FCC (spansk entreprenør), Rambøll og Johs. J. Syltern as. Vi søker erfaren
Prosjektleder som er motivert til å ta en sentral rolle i dette prosjektet, eller i andre spennende prosjekter vi har i
vår portefølje. Har du lyst til å være med på laget? Vi søker:

Erfaren Prosjektleder
Arbeidsoppgaver:

•
•
•

Sentral i prosjektledelsen, fra start til overlevering.
Oppfølging av kontrakt, økonomi, kvalitet og HMS.
Innkjøp, bemanning, planlegging og framdrift.

Ønskede
kvalifikasjoner
og egenskaper

•
•

Utdanning på bachelor- eller masternivå innen relevant fagområde.
Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan
kompensere for manglende formell utdanning.
Ønskelig med erfaring fra anleggsbransjen.
God kommunikasjonsevne.
Beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig.

•
•
•
•
•
•

Vi tilbyr:

•
•
•
•
•

Kontakt/Søknad:

•
•
•

Gode leder- og samarbeidsegenskaper, som motiverer, engasjerer og danner
gode relasjoner.
Strukturert, løsningsorientert og beslutningsdyktig.
Resultat- og produksjonsorientert.

Hyggelige kollegaer, selvstendige stillinger med godt faglig miljø, flat
lederstruktur og en uformell atmosfære.
Unik mulighet til personlig og faglig utvikling, ansvarsfulle oppgaver med
stor innflytelse i et solid firma i vekst og utvikling.
En veletablert entreprenør med gode relasjoner i markedet.
Lønn etter avtale, gode pensjon- og forsikringsavtaler.
Vi forutsetter tilstedeværelse på prosjektet.
For mer informasjon kontakt: Elin M. Harbak, Tlf. 99287820,
elin.harbak@syltern.no
Søknad sendes: firmapost@syltern.no
Søknadsfrist 22. mars 2020.

