
Brødrene Midthaug er Norges største produsent 
av trapper, rekkverk og balkonger. Selskapet 
omsatte i 2019 for 226 MNOK og har totalt ca 120 
medarbeidere.

Brødrene Midthaug overtok i 2019 det tradisjons
rike selskapet Hamre AS, som er lokalisert i Etne. 
Prosjektvirksomheten i Hamre AS videreføres nå 
innenfor Brødrene Midthaug AS, Region SørVest. 
Regionen dekker markedsmessig området fra 
Stavanger til Bergen.

Som et ledd i Brødrene Midthaug sin økte satsning 
innenfor dette markedet, vil man nå rekruttere flere 
dyktige medarbeidere.

Prosjektleder
Det er en viktig målsetting for oss å levere produkter av høy 
kvalitet til fornøyde kunder. For å kunne lykkes med dette 
 søker vi en prosjektleder som gjennom en strukturert til
nærming sikrer en god gjennomføring av våre prosjekter.

ARBEIDSOPPGAVER
• Bearbeide og utvikle gode relasjoner mot våre kunder
• Prosjektledelse ved leveranser av trapper, rekkverk,  

balkonger etc.
• Kontraktstyring
• Oppfølging HMS, framdrift, kvalitet og økonomi
• FDV dokumentasjon
• Bidra i etterkalkulasjon
• Rådgiving og veiledning til primærkundene: arkitekter, 

 rådgivende ingeniører og entreprenører

KVALIFIKASJONER
• Gjerne teknisk fagskole, fagbrev
• Erfaring fra prosjektarbeid i byggebransjen

Montørbas
Vi søker nå en engasjert medarbeider som kan forsterke vårt 
montørteam. Som montør i Brødrene Midthaug AS vil monta
sje av trapper, rekkverk og balkonger være hovedoppgaven. 
Dette gjøres i nært samarbeid med prosjektleder, våre kunder 
og fabrikken på Kleive. Produktene består i hovedsak av stål 
i kombinasjon med glass og trevirke. 

ARBEIDSOPPGAVER
• Lede og gjennomføre montasjeoppdrag
• Dokumentasjon av oppdrag
• HMS-prosedyrer på alle oppdrag
• Bidra til at alle prosjekter/oppdrag leveres til den tid og 

kvalitet som er avtalt

KVALIFIKASJONER
• Fagbrev, eller lang erfaring fra byggebransjen 

Prosjektselger
Brødrene Midthaug styrker sin satsing i det voksende 
prosjekt markedet i regionen, og søker derfor en ny prosjekt
selger som vil få ansvar for oppsøkende salg mot entreprenø
rer. Dette innebærer analyse av forretningsmuligheter, samt å 
bygge solide kunderelasjoner gjennom gode salgsprosesser. 

ARBEIDSOPPGAVER
• Innsalg av nye prosjekter
• Rådgivning til kunder i forhold til løsningsvalg
• Kalkyle og tilbudsskriving
• Kontraktsoppfølging
• Sikre ordreinngang til selskapet i henhold til planer og 

 budsjetter, herunder budsjettansvar

KVALIFIKASJONER
• Erfaring fra teknisk salg, og helst prosjektsalg
• Kompetanse innenfor bygg- og anleggsbransjen

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 selvstendig-
het, prioritering, god kommunikasjon og klar målsetting. Om du 
kjenner deg igjen i dette kan du være en av våre nye  medarbeidere. 
Ta gjerne en telefon til oss slik at vi blir bedre kjent med deg! 

Ta gjerne kontakt med regionleder Åsmund Hamre på tlf 958 87 527. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Søknader merkes henholdsvis «Prosjektleder», «Montørbas» eller «Prosjektselger» og sendes til asmund.hamre@midthaug.no.

Søknadsfrist: 23. september 2020

FELLES FOR ALLE STILLINGENE
For alle stillingene vil det være stor grad av frihet, korte beslutningsveier og gode muligheter for personlig 
ut vikling. Brødrene Midthaug er et solid selskap med vekstambisjoner. Du vil få muligheten til å jobbe i 
et engasjert og faglig sterkt prosjektteam, i et profesjonelt og hyggelig miljø.

Av personlige egenskaper ser vi for oss at man bør være resultatorientert og ha evnen til å jobbe 
sammen med et team for å gjennomføre våre prosjekter slik at kundens forventninger om kvalitet innfris.


