
Råd som realiserer visjonar 

Med bakgrunn i aukande oppdragsmengd og planlagt utvikling i selskapet ser vi etter dyktige medarbeidarar i seksjon Byggteknikk og 
Prosjektstyring. Selskapet har lang historie og består i dag av 18 tilsette. OSE sin visjon er å gi «råd som realiserer visjonar». Dette er både 
ein ambisjon og eit løfte for kundane og samarbeidspartnarane våra. Frå «teiknebrettet», til sal- og marknad regionen rundt, består OSE av 
lidenskapelege og dedikerte tilsette som gjer OSE til ein av dei leiande tverrfaglege rådgivarane i regionen. OSE er rådgivarar innan bygg og 
anleggsbransjen med hovudkontor i Ørsta og avdelingskontor i Ålesund og Nordfjordeid. 

Til seksjonen Byggteknikk og Prosjektstyring søker vi:

Erfarne konstruksjonstekniske rådgivarar – RIB
OSE er inne i ei god utvikling og ønsker å styrke seg med erfarne 
sivilingeniørar/ Master (Msc) innanfor konstruksjonsteknikk. Vi 
ønsker å tilsette personar som kan være med å komplettere og 
vidareutvikle Byggteknikk og Prosjektstyringsseksjonen. 

Vi søker primært etter erfarne medarbeidarar med masterutdan-
ning med minimum 5 års relevant erfaring innan konstruksjonsfa-
get. Erfarne høgskulekandidatar med lengre praksis oppfordrast 
og til å søke. Kandidaten/ane må ha praktisk og analytisk innsikt, 
teoretisk kunnskap osv.

Har du erfaring og kompetanse innan kraftutbygging, veg- og eller 
kommunalteknikk oppfordrast det og til å søke. Gode norsk-
kunnskapar og god kjennskap til gjeldande standardar er 
ei forutsetning.  

Stillinga tilbyr spennande arbeidsoppgåver og gode utviklings-
moglegheiter innanfor:

•	 Design,	planlegging	og	prosjektering	av	mindre	og		
	 store	konstruksjonsoppdrag	innanfor	stål,	betong	
	 og	trekonstruksjonar
•	 Utarbeiding	av	tilbodsdokument,	tilbodsarbeid,	
	 evaluering	og	kontraheringsarbeider
•	 dykkar	fag-,	der	disiplinansvar	i	oppdraga	er	svært		
	 betydningsfullt.
•	 erfaringsutveksling	og	oppdragsleiar.
•	 våre	verktøy	som	er	bla.	ISY	G-Prog,	Autocad,	Revit,		
	 FEM-Design/	3D-	Structure.

Kontorstad er vår avdeling i Ålesund eller Ørsta. For ytterlegare 
informasjon om stillinga ta kontakt med Tor Egil Meland 
(tlf. 48 28 69 62) Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til 
toregil@oseing.no eller pr. post til: OSE AS, avd. Ørsta, Vikegata 
19A, 6150 Ørsta Søknadsfrist:	31.01.2019
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