
UNU AS er en tradisjonsrik bedrift innen bygg- og anleggsarbeid 
i Ytre Nordfjord. Vi utfører alle typer byggeoppdrag for både 
private og offentlige byggherrer, og har i dag 35 ansatte med 
lang og bred erfaring fra bransjen. UNU AS ønsker å forbli en av 
de ledende byggentreprenørene i Nordfjord gjennom fokus på 
kvalitet, sikkerhet, yrkesstolthet og troverdighet.

Prosjektleder
• Brenner du for tømrer- og betongfaget? 
• Flink med folk? 
• Drivende dyktig til å levere kvalitetsprosjekter? 

Da kan dette være din store mulighet. Du vil bli en del av 
ledelsen i en nøkkelstilling i UNU AS som er i rask vekst.

Dine arbeidsoppgaver:
• Anbudsprosesser fra A til Å
• Kalkulasjon og tilbudsgiving
• Koordinering med underentreprenører og leverandører
• Prosjektrapportering internt og eksternt
• HMS Arbeider
• Kvalitetskontroll
• Saksbehandling og kundekontakt

Dine kvalifikasjoner:
• Dokumentert erfaring frå multidisipline prosjekt
• Stillingen krever god kjennskap til betongfaget og 

tømrerfaget. Krav om ingeniør eller sivilingeniør 
utdannelse

• God kjennskap til standardkontrakter, Tek 17, plan 
• og Bygningsloven og øvrige regelverk
• Dokumentert gjennomføringsevne
• Gode kunnskapar om økonomi- og kvalitetsoppfølging

Dine egenskaper:
• Du må kommunisere godt, kunne forhandle, ha stor 

arbeidsevne
• Du må være resultatorientert, målrettet og 

beslutningsdyktig
• Du må ha gode dataferdigheter, beherske norsk og 

engelsk muntlig og skriftlig
• Du må tenke som en kremmer – det er viktig for å lykkes i 

entreprenørbransjen

Vi tilbyr:
• En nøkkelstilling i et offensivt selskap
• Muligheter til å påvirke selskapet
• Stor frihet og tett samarbeid med resten av ledelsen
• Gode lønns- og arbeidsvilkår
• Ett stabilt og utrulig trivelig arbeidsmiljø

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte 
Styreleder, Kent Rune Bugjerde, tlf 905 11 520.

Søknader med CV og attester sendes til UNU AS, pb 272, 
6701 Måløy. Eventuelt elekronisk til firmapost@unu-as.no.

Søknad merkes med «Prosjektleder». Søknadsfrist: 31.01.2020. 

Er du bygget for 
store oppgaver?


