
Hamre AS er et selskap i Midthaug-konsernet, som er 
Norges største produsent av trapper, rekkverk og balkonger. 
Konsernet omsatte i 2018 for ca. 240 MNOK og har totalt 
ca. 120 medarbeidere. Hamre AS er lokalisert i Etne, og 
dekker markedsmessig området mellom Haugesund og 
Bergen. I 2018 omsatte selskapet for ca. 18 MNOK. 

Prosjektleder
Gjennom Hamre AS styrker Midthaug sin satsing i det voksende prosjektmarkedet på Vestlandet, 
og søker derfor en ny prosjektleder som vil få ansvar for gjennomføringen av våre prosjekter.

Teknisk fagskole, fagbrev eller erfaring fra lignende stillinger 
i byggebransjen vil være et godt utgangspunkt for å lykkes i 
stillingen. Du bør ha evnen til å jobbe sammen med et team 
for å oppnå et felles mål.

Vi tror at vi skaper resultater ved å sette kundens behov i  første 
rekke, samt å jobbe strukturert for å levere prosjekter med den 
beste kvaliteten innenfor våre fagområder. Du vil få en stilling 
med et bredt spenn av oppgaver og ansvar. Dette krever selv-
stendighet, prioritering, informasjonsdeling og klar målsetting. 
Dine kolleger beskriver deg som relasjonsbyggende, profesjo-
nell og ambisiøs, og et godt tilskudd til arbeidsmiljøet. Om du 
kjenner deg igjen i dette kan du være vår nye prosjektleder! 
Ta gjerne en telefon til oss slik at vi blir bedre kjent med deg!   

Vi tilbyr en stilling hvor du vil jobbe i et solid selskap med vekst-
ambisjoner. Det er stor grad av frihet, korte beslutningsveier 
og gode muligheter for personlig utvikling. Du vil få  muligheten 
til å jobbe i et engasjert og faglig sterkt prosjektteam, i et 
 profesjonelt og hyggelig miljø.

Ta gjerne kontakt med Åsmund Hamre, daglig leder i Hamre AS 
på tlf 958 87 527. Alle henvendelser behandles  kon� densielt. 

Søknad merkes «Prosjektleder» og sendes:
aasmund.hamre@hamre-as.no.

SENTRALE ANSVARSOMRÅDER OG OPPGAVER:
• Bearbeide og utvikle gode relasjoner mot våre kunder.

• Prosjektledelse ved leveranser av trapper, rekkverk, 
 balkonger etc.

• Kontraktsstyring.

• Oppfølging HMS, framdrift, kvalitet og økonomi.

• FDV dokumentasjon.

• Bidra i etterkalkulasjon.

• Rådgiving og veiledning til primærkundene: arkitekter, 
rådgivende ingeniører og entreprenører.

En del av

Søknadsfrist: søndag 10. november 2019


