PROSJEKTLEDER
Der investeres massivt i jernbanen i Norge og vi trenger flere kollegaer!

KONTAKTPERSONER
FOR STILLINGEN
Senior Prosjektleder,
Ole Martin Høidal
Tlf. 957 06 209
E-post: ole.martin@banedrift.no
Prosjektleder,
Cato Berthling
Tlf. 900 64 028
E-post: catob@banedrift.no

SØKNADSFRIST
Dato 14.01.22

ARBEIDSSTED
Våre prosjekter er på jernbanen i
hele Norge, men du vil samtidig
ha formelt ansettelsessted på et
av våre kontorer

Banedrift søker vi flere strukturerte og selvgående prosjektledere med
ønske om godt samarbeid både med kunder, prosjektorganisasjon og
medarbeidere. Vi ønsker prosjektledere med ett stort overblikk, interesse
for økonomi, fokus på prosjektstyring og komplekse prosjekter. Du må
være opptatt av å fremme en god kultur på prosjektet, få teamet til å
prestere og ha evner innenfor koordinering. Er du i tillegg til ovennevnte
utadvendt, en humørspreder samt har stor arbeidskapasitet, da er
Banedrift plassen for deg!

ARBEIDSOPPGAVER
Ø Ledelse og styring av prosjekter
Ø Utarbeidelse av produksjonsbudsjett og prognose for prosjekter
Ø Utarbeidelse og oppfølgning på fremdriftsplaner
Ø Avtaleinngåelse og styring av underentreprenører og leverandører
Ø I samarbeide med anleggsledere har du ansvaret for ledelse og
motivering av alle ansatte på prosjektet.

Ø Ansvar for å sikre et godt samarbeide med byggherre og i prosjekt
Ø Sikre et høyt nivåa av HMS, Jernbanesikkerhet og Kvalitet på prosjekt
Ø
KVALIFIKASJONER
Ø Teknisk bakgrunn, gjerne utdannelse som ingeniør eller lignende
Ø 5-7 års erfaring med ledelse av infrastrukturprosjekter – Erfaring med
prosjekter på jernbanen er en fordel
Ø Samarbeidsorientert og god til å skape relasjoner – både eksternt og
internt
Ø Erfaring, interesse og forståelse for ledelse, kontrakter og økonomi
Ø Evner å ha mange «baller» i luften, samtidig ha ett godt overblikk
Ø Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig

LES MER OM OSS PÅ
www.banedrift.no

FINN OSS PÅ:

BANEDRIFT TILBYR
Hos oss tilbyr vi et godt arbeidsmiljø, hvor trivsel og livslang utvikling er i
høysetet. Vi tilbyr et arbeidsmiljø preget av faglig stolthet, høy faglig
kompetanse samt stort engasjement. I jobben som prosjektleder hos
Banedrift, gir vi deg muligheter for personlig samt faglig utvikling og vi
tilbyr en rekke spennende oppgaver.
Vi tilbyr dessuten konkurransedyktig lønn og gode forsikrings- og
pensjonsordninger.

HVEM ER VI?
Banedrift ble grunnlagt i 2005 og utfører alle former for prosjekter
innenfor jernbanen i hele Norge, herunder bl.a. vedlikehold samt
om- og nybygning av jernbanestrekninger som både total- eller
hovedentreprenør.
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I november 2017 ble Banedrift kjøpt opp av det danske konsernet
Per Aarsleff som er internasjonalt posisjonert og det største danske
entreprenørkonsern. Vi er en del av Aarsleff Rail Gruppen, som i
tillegg til Banedrift består av svenske Anker AB og Aarsleff Rail, der
er den førende entreprenør på jernbanen i Danmark. I Aarsleff Rail
Gruppen forenes tre skandinaviske baneentreprenøres
kompetanser, erfaringer og kundefokus, som betyr, at vi som
virksomhet har mulighet til å utveksle erfaringer og metoder,
personell og maskiner, tilby tilpasset løsninger til kunder, samt påta
oss større oppgaver i hele Skandinavia.

