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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 
 

GRAVEMASKINFØRERE ONOS produksjonsledd består i dag av 18 gravemaskiner, hvorav hovedmaskiner er oppsatt med GPS-3D maskinstyring som ivaretar hovedelementet i ONOS produktive arbeidsoppgaver på prosjekter under utførelse.   Med stedlig stasjonerte driftsledere som nærmeste overordnede ledelse, samt i dialog med vår stikningsavdeling ønsker vi å rekruttere nye gravemaskinførere. Stillingene er tiltenkt inndekking av oppgaver både innen nærområdet rundt Bardufoss med dagpendling så vel som prosjekter som betinger ukependling.  Til stillingene søkes fortrinnsvis selvstendige og bevisste maskinførere med erfaring og dokumentert kompetanse og erfaring som gravemaskinkjørere, fortrinnsvis med kunnskap om GPS maskinstyring. Annen relevant erfaring innen arbeidsområdet og et ønske om kompetanseheving vil kunne oppveie kravet.  Det vil bli lagt vekt på evne og vilje til å arbeide i team, og ønske om et aktivt bidrag til videreutvikling av en positiv bedriftskultur i prosjektleddet vil vektlegges.   Det forutsettes norskspråklig kommunikasjon.  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») 
 


