Steen & Lund AS ble etablert i 1981 og er landets største anleggsgartnerfirma. Vi utfører større og komplekse
utomhusarbeider på det sentrale Østlandet. Vårt hovedkontor ligger i Drammen, men vi har også lokaler på Fornebu og i
Oslo. Bedriften er konsentrert rundt større anleggsgartnerfaglige utomhusprosjekter og drifts- og serviceavtaler. De siste
årene har vi blant annet bygd og driftet Bjerkedalen park i Oslo, Statoilparken og Nansenparken på Fornebu, og vi har hatt
ansvar for driften av Frognerparken. I tiden fremover har vi en god ordrereserve, og satser på videre vekst. Steen & Lund AS
inngår i Lund-gruppen sammen med Aakerholt, Steen & Lund AS, transportselskapet Bardalen, Steen & Lund AS og
bemanningsselskapet Ditt Mannskap AS. I 2016 omsatte vi for ca 500 mill kroner og vi har ca 150 fast ansatte. Se også
Linkedin og www.steen-lund.no

Vi søker lærlinger i anleggsgartnerfaget og gartnerfaget
Vi søker unge lærevillige personer til vår organisasjon. Vi setter faglig kvalitet høyt, og som lærling
kan du bidra med den kompetansen du har med deg, og ikke minst lære mye av svært erfarne og
kompetente medarbeidere. Som lærling hos oss vil du være en del av et stort fagmiljø. Her jobber
mer enn 50 fagarbeidere hele tiden med prosjekter som er innenfor anleggsgartnerfaget. I 2014
arrangerte vi 14 fagprøver og alle bestod!
Prosjektene vi jobber med er i hovedsak innenfor større grøntanlegg for offentlige og profesjonelle
private aktører. Gjennom to år vil lærlingstillingen komme innom de nødvendige faglige elementer i
våre produksjonsavdelinger (nyanlegg og vedlikehold). Læretid hos oss vil dessuten gi kandidaten
verdifull kunnskap om Bygg- og anleggsbransjen, og gi gode muligheter for videre interessante
stillinger i Lund-gruppen. Steen & Lund AS er medlem av SOA (senter for opplæring i
anleggsgartnerfaget). Lærlingstillingen følges opp av veiledere i Steen & Lund AS og fra SOA.
Stillingen innebærer:
 Deltagelse i daglig produksjonsarbeid i pågående prosjekter
 Deltagelse i planlegging og tilrettelegging av kontraktsarbeider (nyanlegg og vedlikehold)
 Planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av fremdrift, kvalitet (KS), og HMS (SHA)
Kvalifikasjonskrav:
 Fullført nødvendig skolegang for anleggsgartner fagbrev
Personlige egenskaper:
 Interesse og evne til praktisk og tungt fysisk arbeid
 Engasjert og lærevillig
 Gode resultater i tidligere arbeid/ studier
 ”lagspiller”
Oppstart er ønskelig vår/ sommer 2017 eller etter nærmere avtale.
Vi kan tilby meget gode betingelser og en svært spennende arbeidsplass!
Søknad med CV sendes elektronisk. Frist: SNAREST
Kontaktperson for stillingen: Bernt Hovind, tlf 915 70 363, bernt@steen-lund.no

