LinjePartner Gruppen består av 4 bedrifter som sammen leverer
komplette energidistribusjonsanlegg til netteiere i hele Norge.
Bedriftene har i dag 40 ansatte og er lokalisert i Overhalla, Steinkjer,
Levanger og Jølster. Bedriftene er ledende i landet på bygging av nye
luftlinjer med komposittstolper, samtidig som tradisjonell nybygging og
vedlikehold av øvrige luftledninger også inngår i porteføljen. Våre
oppdragsmengder øker og vi rekrutterer nå stillinger i begge bedriftene.

LinjePartner søker etter
 Energimontører
 Anleggsledere
 Prosjektleder
Ønskede kvalifikasjoner:
 Ønskelig med fagbrev som energimontør /
høyspentmontør, men er ingen nødvendighet
 Erfaring fra høyspentbransjen er en fordel
 Være opptatt av å utføre arbeidet ditt og med
høy kvalitet
 Være villig og ha mulighet til å reise
Vi kan tilby:
 Et meget godt arbeidsmiljø
 Spennende arbeidsoppgaver
 Gode muligheter for videreutdanning
 Gode betingelser
LinjePartner er i stadig vekst og vi ønsker å
knytte til oss prosjektleder / anleggsledere /
energimontører som ønsker å være en del av
laget vårt.
Vi har oppdrag over hele landet, og en del
reisevirksomhet må påregnes. Tiltredelse etter
avtale. Vi tilbyr meget konkurransedyktige
betingelser.
Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til
Stig Myhr, tlf 958 28 906, eller e-post til
stig.myhr@linjepartner.no.
Søknad med CV sendes på e-post til
post@linjepartner.no innen 09.01.2017.

GrunnPartner søker etter






Gravemaskinførere
Anleggsarbeidere
Anleggsledere
Prosjektleder
Geolog/landmåler

Ønskede kvalifikasjoner:
 Ønskelig med fagbrev, men er ingen
nødvendighet
 Erfaring fra anleggsbransjen er en fordel
 Ønskelig med sprengningssertifikat
 Gode samarbeidsevner og positiv innstilling
for å kunne arbeide i team
 Løsningsorientert og nøyaktig
 Være villig og ha mulighet til å reise
Vi kan tilby:
 Et meget godt arbeidsmiljø
 Spennende arbeidsoppgaver
 Gode betingelser
GrunnPartner er i stadig vekst og vi ønsker å knytte
til oss prosjektleder / anleggsledere /
anleggsarbeidere / gravemaskinførere som ønsker å
være en del av laget vårt.
GrunnPartner tar på seg ulike oppdrag innenfor
fundamentering og graving. Vi har oppdrag over
hele landet, og en del reisevirksomhet må påregnes.
Personlig egnethet vil bli vektlagt for disse stillingene
Tiltredelse vil skje etter avtale.
Spørsmål om stillingene kan stilles til daglig leder
Kjell Morten Kjøglum på tlf; 959 36 775, eller e-post
kjell.morten@grunnpartner.no.Søknad med CV
sendes på e-post til post@grunnpartner.no innen
09.01.2017.

