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Perhusvn.i Nordfjord
HS Bygg er eit av dei leiande entreprenørselskapa
6781 Stryn
PARKETT
EIK
med 50 tilsette og ei omsetning på om
lag kr. 180 mill.
Perhusvegen
Telefon: 57 87 68 50
CONCERTO 3 STAV
6781
Stryn57 87
HS Bygg planlegg,
prosjekterer og gjennomfører
dei68
fleste
HVIT MATT
Telefaks:
60 LADY VE
Tlf. 57 87 68 50
Eik 3-stavs parkett
medkompetanse
hvit matt
typar byggeprosjekt.
Vi
har
og
erfaring
i
alt
frå LADY
småVEGG
www.hs-bygg.no/
løsemiddelfr
lakkert overflate. Limfritt BOEN
www.hs-bygg.no/
maling
for in
X-press
Clic
system
for
rask
og
E-post:
post@hs-bygg.no
private byggeoppdrag til store offentlige
prosjekt.
E-post:
post@hs-bygg.no
sikker legging. Egnet for gulvvarme. 14 x 209 x 2200 mm.
2,76 m2 pr. pakke.

HS Bygg
å styrke
organisasjonen,
ogogsøkjer
diforogetter
Byggevarer,ynskjer
trelast / Kjøkken,
garderobeskap
og innredning:
Vi har levert
montert låssystem
dørautomatikkar
Vi har levert og montert låssystem og dørautomatikkar.

ØKONOMISJEF

Visnesvegen 3, 6783 STRYN
Tlf. 57 87 62 00
Fax 57 87 62 22

Man-fre 730-1630, tors 730-18, lør 10-14

Arbeidsoppgåver:
Tilbudene gjelder t.o.m. 10.03.2012
Stryn Låsservice AS, Øyane 4,Nordfjordeid
• Du vil få hovudansvar
for økonomifunksjonen
i bedrifta, herunder ivareta
Tlf. 57 87 62 00 - 6783 Stryn
Tlf.: 578 73 426 - www.strynlaasservice.no
og vidareutvikle administrative rutiner og system.   
Vi gratulerer med valg av vinduer,
• Ansvar for perioderekneskap,
rapportering
Rekkverk utvendige trapper: årsoppgjer, budsjett,Viog
har
levert
takker
forvinduer:
oppdraget!
og lønnsarbeid.   
• Ansvar for økonomi- og IT system i bedrifta.
• Delta i styrearbeid, oppfølging av prosjekt- og søsterselskap, organisasjonsutvikling og andre arbeidsoppgåver innan økonomiNESTEogGENERASJON
administrasjon.
VINDUER
www.nordan.no

Tlf. 57 87 28 00 - 6783 Stryn - www.stryvo.no
Avd. Ålesund - Tlf. 51 40 40 00
Kvalifikasjonar:
• Utdanning
frå
høgskule
innan
økonomi
og
administrasjon
eller liknande.
Vi har utført byggeteknisk prosjektering:
Elektroinstallasjon og automasjon:
• Erfaring innan rekneskap, revisjon eller tilsvarande.
• Gode IT/datakunnskapar.
• Evne til å arbeide sjølvstendig og målretta
• Løysingsorientert og fleksibel
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
p¶†•‹§›‚S

Tlf. 57 87 36 50 - 6783 Stryn

Søknadsfrist 29. september 2017.
Grunnarbeid / Utomhusarbeid:
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6770 Nordfjordeid
- www.caverion.no
Caverion
i Nordfjordeid
trenger forsterkninger:

Isolering, loft:

ANLEGGSLEIAR/ KALKULATØR
Fjordane
ISOLERING

GUNNAR KJØRVIK, 6823 SANDANE
Arbeidsoppgåver:
• Du vil ha ansvar for daglig drift av byggeplass,Tlf.herunder
planlegging,
918 27 844 - e-post: gatlekj@online.no
organisering og tilrettelegging av produksjon på anlegget.  
• Ansvar for kalkulasjon og gjennomføring av komplette anbod og tilbod.  
• Bistå våre prosjekt med innkjøp, avtaleforhandlingar og kontraktarbeid
• Delta i prosjektutvikling og prosjektgjennomføring
- Prosjektleder automasjon

- Servicemontører elektro

Kvalifikasjonar:
• Utdanning som ingeniør eller sivilingeniør For mer informasjon og for å søke på
• Erfaring som byggeplassleiar, eller frå praktisk
arbeid
innan
stillingene,
se www.caverion.no
betong-/tømmerfaget
Ved spørsmål kontakt Jarle Melheim, tlf: 900 41 234
• Erfaring frå anbodsarbeid/kalkulasjon innan bygg/anlegg
• Evne til å arbeide sjølvstendig og målrettaVi får bygg til å fungere
• Gode datakunnskapar
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Søknadsfrist 15. september 2017.
For begge stillingane:
Ta gjerne kontakt med Knut Løvdal Stauri, telefon 90 66 30 76,
om du ønskjer nærare informasjon om stillinga.
Send søknad på e-post til post@hs-bygg.no eller til postadresse
HS Bygg AS, Postboks 191, 6781 Stryn.

