
Kipro AS skal være et flerfaglig ingeniørselskap, en videreføring og revitalisering av 

firmaet råd. ing. Ragnar Hagen AS. Det vil i første omgang bli fokusert på bygg og 

anlegg. Initiativtakerne ser behovet for å videreutvikle denne type kompetanse på 

stedet og har relevante prosjekter som krever slik kompetanse. Oppdragsmengden 

vil i første omgang være lokalt, men med gode muligheter for oppdrag også utenfor 

vårt nærområde.

I denne sammenheng søker vi etter daglig leder og avdelingsleder

Daglig leder må ha master- eller sivilingeniørutdanning og noe erfaring fra 

prosjektering av betong eller stålkonstruksjoner.

Avdelingsleder bør ha relevant utdannelse på ingeniørnivå eller høyere med noe 

erfaring fra byggebransjen med prosjektering og styring av byggeprosjekter.

Det legges vekt på evne til teamarbeid med vekt på effektiv og grundig 

gjennomføring av byggeprosjekter. Om nødvendig kan kompetanse på enkeltfag, 

som ikke dekkes inn av egen erfaring og utdannelse, leies inn fra samarbeidende 

firma.

Kontorsted vil bli i Måløy i Vågsøy, som etter kommunesammenslåingen med Flora 

Kommune blir en del av kystkommunen Kinn. Den nye kommunen og 

nabokommuner står foran store utbygginger på infrastruktur, med blant annet 45 – 

minuttsregionen, fjordkryssing av ytre Nordfjord, havneutbygging, vindkraftutbygging 

og Stadtunnelen. Dette vil kunne gi interessante oppdrag. I tillegg har Kinn et 

velutviklet næringsliv som i stor grad er rettet mot marine og maritime næringer både 

innen fiskeri og offshore. Firmaet rådg.ing. Ragnar Hagen AS er godt innarbeidet 

gjennom 40 års arbeid for lokalt næringsliv.

Måløy har et rikt kulturliv og et godt skoletilbud, mer info finnes på 

www.opplevmaloy.no. Det arbeides nå for å bygge svømmehall i Måløy.

Medarbeidere i firma vil få en unik mulighet til å etablere og påvirke fagmiljøet og ville 

kunne opparbeide seg retten til å erverve eierandeler i firmaet.

For mer informasjon kontakt: Ragnar Hagen – ragnar@chivas.no – 905 43 643 

Søknad og CV sendes til ragnar@chivas.no senest 31.01.2020, merket med Kipro 

AS 2020.
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