NYTT ÅR, NY JOBB?
VI SØKER DEG SOM ER FREMOVERLENT, INNOVATIV OG GLAD I UTFORDRINGER:

ER DU VÅR NYE PROSJEKTLEDER?
J. K. ANGVIK ble etablert i
1881 av Jon K. og Gurianna
Angvik. Det innledet en allsidig
virksomhet som ga opphav til
at 12 av deres 14 barn startet
egne bedrifter i Angvik og Kristiansund. Dette ble et handelshus
med aktiviteter i en rekke
bransjer innen handel, industri,
kraftverk, landbruk, ferge- og
rutebilselskap.
ANGVIK GRUPPEN har i dag
sin hovedvirksomhet innenfor
eiendom, med fokus på å
UTVIKLE, BYGGE OG FORVALTE. Forankret i historien og
lokalsamfunnet, skaper vi verdier
langsiktig og fremtidsrettet.
Grytnes Entreprenør og Angvik
Byggkompani fusjonerte 1. juni
2020 til Angvik Grytnes Entreprenør AS. Dette gjør oss til en
av Møre og Romsdals største
entreprenører med Nordmøre
og Romsdal som hovedmarked.
Vi vil være lokalisert både i
Sunndal og i Angvik og har stor
tro på at vår faglige bredde og
lokale tilhørighet vil være en
styrke både for oss, våre kunder
og samarbeidspartnere.

Våre byggeprosjekter blir stadig mer komplekse og vi søker nå den beste kompetansen til å
utvikle og lede våre kommende prosjekter. Prosjektleder holder dialogen med kunden og jobber
for å utvikle innovative byggemetoder, finne de beste tekniske og økonomiske løsningene, lede
gjennomføringen av prosjektet og sørge for at tidsrammer blir holdt.
Vi ser etter deg som er:
• Ansvarsfull, idérik og engasjert
• Løsningsorientert og har høy arbeidsmoral
• Godt kjent med komplekse oppgaver og tekniske problemstillinger
Vi søker følgende kvalifikasjoner:
• Utdannelse innen relevant fagområde.
• Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
• Minimum 3 års bransjeerfaring
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Vi kan tilby:
• Faglig interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
• Våre beste betingelser mht. lønn og andre ytelser
• Stor frihet og mulighet til personlig utvikling
• Sosialt og åpent arbeidsmiljø
Er du den vi søker etter? Da vil vi høre fra deg.
Les mer om stillingen på finn-kode: 243621140
Skriftlig søknad med vedlagt CV sendes til: oystein@angvikgrytnes.no
Øvrige spørsmål kan henvendes til daglig leder Øystein Angvik,
tlf.: 907 93 542

