HSV
Det investeres massivt rundt jernbanen i Norge og vi trenger flere kollegaer!
Banedrift er i dag ett firma i vekst som ser at fremtiden skal foregå på skinner.
Banedrift har siden etablering i 2005 bygd stein på stein og er i dag 70 ansatte og er
velutstyrt med en moderne maskinpark tilpasse større vedlikeholds- og nybyggings-oppdrag
på det nasjonale jernbane nettet, private sidespor, trikk og t- bane.
Banedrift er i dag lokalisert i Fredrikstad-regionen, men har et arbeidsområde som omfatter
baner over hele Norge. Reisevirksomhet må påregnes. Det er en fordel at du har førerkort
klasse B, eventuelt at du tar dette snarest.
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FOR STILLINGEN

Avdelingsleder,
Frank Melby
Tlf. +47 975 51 288
E-post: frank@banedrift.no
Daglig leder,
Nikolaj Lundberg
Tlf. +47 940 63 858
E-post: nikolaj@banedrift.no

Banedrift AS ønsker deg som er lagspiller, engasjert og pålitelig, velkommen hos oss i ett
godt og velfungerende arbeidsmiljø under slagordet «Vi er til for hverandre».

Arbeidsoppgaver:
Banedrift ønsker å utvide bedriften hoved sikkerhetsvakt gruppe. Er du HSV og har
jernbanekompetanse, da oppfordrer vi deg til å søke på denne stilling. Er du i tillegg til
nevnte over utadvendt, en humørspreder samt liker å finne løsninger så prosjektene og
bedriften får gode økonomiske resultater, da er Banedrift plassen for deg!
-

Ta vare på jernbanesikkerheten ved bygg av jernbane og vedlikehold
Dokumentere HSV arbeid
Turnusarbeid, primært 7/7 turnus
Påse at Banedrift til enhver tid arbeider etter gitte instrukser, forskrifter mm.
Bidra til å øke Banedrift sin hoved sikkerhetsvakt gruppe

Kvalifikasjoner:

ARBEIDSSTED
Våre prosjekter er på jernbanen i
hele Norge, men du vil samtidig ha
formelt ansettelsessted på vårt
kontor i Fredrikstad.

‐
‐
‐
‐
‐

Godkjennt HSV
Erfaring fra arbeid på jernbanen
Gode data kunnskaper
Beherske Norsk språk
BE sertifikat

BANEDRIFT TILBYR
LESS MERE OM OSS PÅ
www.banedrift.no

FINN OSS PÅ:

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 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.

ARBEIDSSTED
Våre prosjekter er på jernbanen i
hele Norge, men du vil samtidig ha
formelt ansettelsessted på vårt
kontor i Fredrikstad.

LES MER OM OSS PÅ
www.banedrift.no

FINN OSS PÅ:

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.

