
 
Hedalm Anebyhus AS har i over 50 år bygget boliger, fritidsboliger og større prosjekter av høy kvalitet til det 

norske markedet. Markedene er primært eneboliger og leiligheter/prosjekter. 

Selskapet er fordelt på 9 egeneide salgskontorer, forhandlere og hovedkontor som ligger på Ilseng utenfor Hamar. 

Selskapet og eierne har fokus på kvalitet, produktutvikling og kontrollert vekst i det norske markedet. 

Vi strekker oss langt for at boligdrømmen til våre kunder skal bli virkelighet.  

Les mer på: hedalm-anebyhus.no 

 

Teknisk sjef til Hedalm Anebyhus 
Vi søker teknisk sjef til vårt hovedkontor på Ilseng utenfor Hamar. Teknisk sjef er en sentral stilling i 

selskapets utvikling. Er du en som trives med å jobbe i team, er en tydelig leder og er service og 

resultatorientert, håper vi du sender oss din søknad eller tar kontakt. 

 

Selvstendig stilling med ansvar for:  

• Planlegging og oppfølging av avdelingens daglige virksomhet innenfor prosjektering og 

kalkulasjon.  

• DIBK og SINTEF godkjenninger. 

• Rutiner og kvalitetssystemer for avdelingens virksomhet. 

• Utvikling av bedriftens byggesystem i tråd med gjeldende forskrifter og med hensyn til 

kostnadseffektive løsninger. 

• Rekruttering og utvikling av avdelingens medarbeidere. 

• Bidra til nødvendig opplæring og rådgivning innenfor eget fagområde av øvrige ansatte. 

• Bidra innenfor eget fagområde. 

• Fremoverlent, pådriver av å skape effektive prosesser.  

• Bistå prosjektavdeling og salgsapparat med å finne gode løsninger. 

 

Utdanningskrav: 

• Byggmester, takstmann, Ingeniør, arkitekt (MNAL) 

 

Videre ønskes: 

• Tydelig leder 

• Team- løsnings- kundeorientert og nytenkende 

• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

• Oppdatert på lovverk, byggtekniske standarder etc. 

• Være den som ser løsninger fremfor problemer.  

 

Stillingen ligger til ledergruppen og rapporterer til daglig leder. 

 

I vurderingen av kandidater vil det bli lagt betydelig vekt på personlige egenskaper. 

 

Vi tilbyr: 

• Lønn etter avtale 

• Gode pensjonsordninger 

• En spennende hverdag 

• Ett godt arbeidsmiljø 

 

Nærmere informasjon får du ved å kontakte:  

HR sjef Jonas S. Waldeland, tlf. 919 15 169  

Daglig leder Stian Sandermoen, tlf. 916 99 046 

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknadsfrist 20.5.2018 

Søknad med CV sendes til jonas.waldeland@hedalm-anebyhus.no 

http://www.hedalm-anebyhus.no/
mailto:jonas.waldeland@hedalm-anebyhus.no

