www.onos.no
ONOS er ett familieeid maskinentreprenørselskap i tredje generasjon med historie tilbake til 1937. ONOS har hovedkontor på Bardufoss i Troms
fylke, med sin hovedvirksomhet innen veiutbygging, grunnarbeider og riving-/saneringsarbeider. ONOS består av en ung og positiv arbeidsstokk
på ca. 50 ansatte, som besitter en ny maskinpark med produksjon basert på GPS-maskinstyring.
ONOS produksjonsomsetning for 2015 var på 85 millioner, med klar målsetning om videre ekspansjon i ett voksende anleggsmarked i Nordland,
Troms og Finnmark de nærmeste år.
ONOS er gjennom medlemskap i MEF tarifforganisert med hovedavtale MEF/NAF, og er godkjent lærlingebedrift i OKAB. ONOS benytter
digitaliserte verktøy i sin organisasjon, bl.a. MEF`s internettbaserte HMS/KS-system i vårt kvalitetssikringsarbeid og SmartDok til lønns- og
produksjonsdokumentasjon.
ONOS praktiserer særlig gode personal- og forsikringsvilkår, og vår arbeidsmiljømessige ideologi har sitt utspring fra at trives du på jobb, finnes
også lysten til å bidra i felleskapet.
ONOS målsetning om ekspansjon omfatter en sterkere etablering i nærmarked så vel som utvidelse av vårt geografiske nedslagsfelt, og stillingene
vil også måtte forventes ukependlervirksomhet tilpasset anleggsmarkedets lokalisering hvor hovedpart av ONOS virksomhet er etablert i dag.

ONOS ønsker med utgangspunkt i vår målsetning å rekruttere nye medarbeidere på alle plan i organisasjonen. Vi ønsker
velkommen nytt personell som gjennom personlige egenskaper og kompetanse ønsker å bidra til videreutvikling av vår
bedriftskultur basert på ærlighet og samarbeid i felleskap, med hovedfokus på arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.
Vi søker derfor personell både for fast og prosjektbasert ansettelse

PROSJEKTLEDERE OG ANLEGGSLEDERE

ONOS anleggsledelse bestående av prosjekt- og anleggsledere utgjør, sammen med ONOS administrasjon, stikningsavdeling
og driftsledere, ONOS prosjektteam på anlegg under utførelse.

Anleggsledelsen har det selvstendige ansvar for å etablere og lede prosjektteamet tilpasset anleggets forutsetninger, med
klare ansvarsområder som sørger for å ivareta prosjektets administrative oppgaver inkl. nødvendig rapportering til
bedriftsledelsen. Anleggsledelsen har også personalansvar for de ressurser prosjektet er oppsatt med.
I korte trekk er oppgavene totalt prosjektansvar som inkluderer alt fra oppfølging av byggherredialog og økonomi til levert
FDV-dokumentasjon i prosjektet.
Kalkulasjon av nye prosjekter vil også utgjøre en naturlig del av stillingene ved behov, og prosjektleder vil være en del av
ONOS ledergruppe

Fokus på teamutvikling og samarbeidsånd i den totale prosjekt- og produksjonsorganisasjon er en selvfølge i ONOS, og sikres
av gode og klare kommunikasjonslinjer.
Har du relevant erfaring og utdanning innen arbeidsområdet, kan kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk, og
ønsker en spennende utfordring i et ekspansivt miljø, er dette rette arenaen for deg.
ONOS-motto

Punktlighet – Effektivitet - Kvalitet
Søknad med CV, vedlegg og referanser ønskes snarest mulig til e-post: soknad@onos.no eller pr. post til
ONOS Ole Nordmo & Sønn AS, Andslimoen, 9325 Bardufoss (merk «Søknad»)

