LinjePartner Gruppen består av 3 bedrifter som sammen leverer
komplette energidistribusjonsanlegg til netteiere i hele Norge.
Bedriftene har i dag 50 ansatte og er lokalisert i Overhalla, Steinkjer og
Levanger. Bedriftene er ledende i landet på bygging av nye luftlinjer
med komposittstolper, samtidig som tradisjonell nybygging, vedlikehold
av øvrige luftledninger, større og mindre kabelanlegg inngår i
porteføljen. Våre oppdragsmengder øker, og vi rekrutterer nå i
GrunnPartner.

Vil du oppleve Norge på snøscooter, med ATV, i helikopter eller med
beltevogn. Som ansatt i GrunnPartner kan vi love deg at du får opplevd og sett
mye vill natur.
Like viktig som erfaring og stå på vilje, er evnen til å jobbe i team og motivere
de rundt deg. I GrunnPartner gjør jobben sammen, det er derfor vi har så godt
arbeidsmiljø.
Det er ikke akkurat hagearbeid vi driver med så erfaring fra anleggsbransjen
og energifaget er en fordel. Vi har store jobber som krever nøyaktighet ned til
minste detalj så du bør nok være både løsningsorientert og helst litt petimeter.
Med store jobber og et aktivtetsnivå som stadig øker, trenger vi å styrke
mannskapslista med 4 ansatte i ulike stillinger.

•
•
•
•

Prosjektleder
Gravemaskinfører
Betongarbeider
Anleggsarbeider

Noen av stillingene krever fagbrev og prosjektleder erfaring, men har du
arbeidslyst og erfaring med anleggsarbeid vil vi gjerne ha deg med på laget.
Så om du er på utkikk etter nye utfordringer, send oss noen ord om deg selv
og hvilken stilling du ønsker å søke på. Vil du komme innom for en prat så er
det enda bedre.

Vi kan love deg en spennende arbeidshverdag og lønna er det heller ikke noe
å si på.

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 18.09.2020.

