
Ønsker du en spennende og lærerik arbeidsplass i Europas 
største pukkverk? Da er du velkommen til å søke stilling i vår 
bedrift som

AVDELINGSLEDER 
PRODUKSJON BRUDD

Søknad med CV 
innen 05.01.20 til:
Norsk Stein AS 
v/Personalavdelinga
Jelsavegen 512
4234 Jelsa 
Eller på e-post: post@norsk-stein.no

 

Norsk Stein AS har Europas største 
anlegg for produksjon av tilslag til 
asfalt og betong, veibygging og 
offshorekonstruksjoner. 
Vi  er lokalisert i Suldal kommune, er 
187 tilsatte, 15 lærlinger, 3 YSK-elever 
og 3 traineer, og har en årsproduksjon 
på opp mot 12 mill. tonn. 
Se:  http://www.mibau-stema.com

Avdelingen har, i tillegg til avdelingsleder, 
61 medarbeidere som tar på seg de 
aller fleste oppdrag innen sprengning og 
logistikk til primærknuser. 
Som avdelingsleder må du ha evnen til å 
lede andre, ta beslutninger, bygge gode 
relasjoner både internt og eksternt, 
å inspirere dine arbeidsledere og skift-
formenn til å gjøre en best mulig innsats. 

Hovedoppgaver:
• Overordnet ansvar for avdelingen
• Utvikling og kompetanseheving for 

avdelingen
•  Planlegge å styre avdelingens  

ressurser 
•  Stort fokus på HMS
•  Dokumentasjon og rapportering
•  Budsjettplanlegging og regnskaps- 

oppnåelse

Kvalifikasjoner
•  Ingeniør innen mineralproduksjon, 

bergmekanikk eller geologi. Erfaring 
fra bransjen kan kompensere for 
ingeniørutdannelse fra andre fagfelt.

•  Erfaring bra bergindustri eller anlegg.

•  Stor fordel med ledererfaring.
•  Gode kunnskaper innen IT.
•  Vi leter etter en avdelingsleder som 

er tydelig, løsningsorientert med høyt 
fokus på arbeidsmiljø.

•  Førerkort klasse B
•  Beherske norsk og engelsk skriftlig  

og muntlig.
•  Er målrettet og har en positiv  

innstilling.
•  Søker etter kontinuerlig forbedringer

For å lykkes i stillingen som avdelings- 
leder må du ha stort fokus på miljø,  
kvalitet og sikkerhet. Vi ser derfor etter 
en strukturert og ansvarsbevisst lagbyg-
ger med gode samarbeids- og kommuni-
kasjonsegenskaper. 

Du vil få mulighet til å jobbe i et selskap 
med høy kompetanse og spennende og 
varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø. 

Vi kan tilby gode pensjons- og for-
sikringsordninger og AFP ordning.

Arbeidssted: p.t. Norsk Stein avd. Jelsa.

Vi ønsker mangfold blant våre tilsatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell 
bakgrunn, kjønn og alder.

Ønsker du mer 
informasjon om stillingen 
er du velkommen til å 
kontakte avdelings-
leder produksjon brudd /
produksjonsdirektør, 
Tor Helge Hilmarsen, 
tlf. 916 00 544


