Operatør vegmerking
Arbeidsgiver

Vegmerking Vest AS

Stillingstittel

Formerker

Søknadsfrist

Snarest

Ansettelsesform

Fast

Ønskede kvalifikasjoner
Kan lese og forstå arbeidstegninger.
Særlig opptatt av detaljer.
Beherske norsk skriftlig og muntlig.
Førerkort klasse B.
Svært fleksibel i forhold til arbeidstider og arbeidssteder.
Har gode ferdigheter med bruk av elektroniske HMS verktøy (apper).
Erfaring fra vegarbeid er en stor fordel.

Personlige egenskaper
Pliktoppfyllende og nøyaktig.
Tålmodig og har ikke hastverk.
Effektiv og hardtarbeidende.
God fysisk form.
Sterk yrkesstolthet og bevisst holdning til HMS.
Er flink i team og viser respekt for kollegaer.

Oppgaver
Formerking til bla vegoppmerking, fresing og asfaltering.
Kundekontakt i forbindelse med pågående oppdrag.
Vedlikehold av maskiner og annet utstyr.
Daglig og ukentlig rapportering innen HMS.
Mye reisevirksomhet i perioden april-oktober med mange overnattinger borte fra hjemsted.

Betingelser
Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, innskuddspensjon og forsikringsordninger
trivelig arbeidsmiljø samt opplærings- og utviklingsmuligheter innen fagfeltet.
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Om arbeidsgiveren
Vegmerking Vest AS ble etablert av i 2010. I oppstarten hadde bedriften 2 ansatte og en omsetning
på 1 million. Siden den gang har bedriften hatt en jevn vekst både når det gjelder ansatte og
omsetning. I 2022 har Vegmerking Vest 33 ansatte og en forventet omsetning på ca. 80 millioner.
Sammen med Bijak Maskin AS har vi også etablert Vannfres AS som også er i vekst. I 2022 har
Vannfres AS 5 ansatte og en forventet omsetning på ca. 10 millioner.
Vi har kontorer i Bergen og vårt primære markedsområde er Vestland og Rogaland. Men vi tar jobber
over hele landet og har etablert oss gradvis i Agder. Våre kjerneområder innenfor utførelse av
vegoppmerking er parkeringsplasser, industriområder, veger og større veganlegg enten som
hovedentreprenør eller underentreprenør.
I planlegging og gjennomføring av alle våre prosjekter har vi tre fokusområder med tilhørende mål:
HMS, kvalitet og kundens opplevelse.
HMS er en naturlig del av den daglige arbeidsprosessen til alle våre ansatte, slik at vi tar vare på oss
selv og hverandre. Vi skal alltid oppfylle kundens krav til sikkerhet, kvalitet og punktlighet.
Kvalitet, høy standard på sluttproduktet og fornøyde kunder er vårt overordnede mål for hele vår
virksomhet.
Søknad og CV sendes post@vegmerkingvest.no
Spørsmål om stillingene kan rettes til Einar Almaas 906 13 379 eller Dag Einar Ånonli 481 22 181
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