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LEDIG STILLING HOS BYGGTAKST NORD AS FOR TAKSTMANN/KVINNE – BYGNINGSINGENIØR ELLER TILSVARENDE
Er du kvalifisert og kan tenke deg nye oppgaver?
Byggtakst Nord AS, Tromsø (www.byggtakst.no) ble etablert som aksjeselskap i Tromsø i 1997 og i
1998 etablerte vi et avdelingskontor på Finnsnes. Vi er i dag 7 stk ansatte hvor flere ansatte har jobbet
hos oss over 20 år. Vi legger vekt på godt arbeidsmiljø og selvstendige ansatte med gode
fagkunnskaper, gode samarbeidsevner og struktur i rapporter.
Byggtakst Nord AS arbeider med byggeskader, taksering, tilstands- og uavhengig kontroll,
energimerking, byggesøknader, inneklima, tilbudsinnhenting og oppfølging av reparasjoner, prosjektog byggeledelse og andre saker knyttet til eiendom og bygg. Se detaljer på firmainformasjon vår
hjemmeside www.byggtakst.no
Arbeidsoppgaver vi kan tilby
- Besiktige, kartlegge, beskrive og kostnadsberegne bygningsskader og mindre løsøreskader.
- Hente inn tilbud på reparasjoner, engasjere håndverkere, og lede reparasjoner.
- Besiktige påberopte reklamasjonsmangler og avvik etter boligkjøp.
- Delta som fagkyndig i overlevering av nye og brukte boliger.
- Beskrive reklamasjonsavvik og kostnadsberegne utbedringer.
- Besiktige mindre bygg og utarbeide vedlikeholdsrapporter.
- Bistå huseiere som skal restaurere, bygge til/på eller bygge nytt med å lage grunnlag, innhente tilbud,
evaluere tilbud og inngå kontrakt.
- Byggekontroll, avholde byggemøter og delta ved overlevering og garantibefaringer.
- Arbeide med HMS og byggherreforskriften.
- Uavhengig kontroll på byggeplass for våtrom.
- Tetthetskontroll av klimaskjerm med BlowerDoor.
- Termografering for luftlekkasjesøk i bygninger.
- Luftprøvetaking for mugganalyse der det er mistanker om mugg i inneluft.
- Klimalogging og analyse av loggresultater for å konstatere om inneklimaet har avvik.
- Andre byggfaglige tjenester og medvirke til markedsføring av nåværende og nye tjenestetilbud.
Ønskede kvalifikasjoner
Vi ønsker oss en person med fagutdannelse og allsidig praksis, som er trygg på sine faglige avgjørelser
og som har god samarbeidsevne
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Bygningsingeniør, fagskoleutdannelse eller mester som tømrer eller murer eller tilsvarende
Relevant takstutdannelse og praksis i skade og tilstandstaksering er et pluss.
Gode kunnskaper i bruk av datamaskin og grunnprogram ms- office. I andre web-basert
programmer og instrumentprogrammer blir det gitt opplæring.
Gode norskkunnskaper og god formidlingsevne i rapporter.
Gode samarbeidsevner, er servicerettet og har evne til å arbeide selvstendig.
Kjennskap til plan-bygningslov og byggeforskrifter og annet relevant lovverk.
Kvalitetsbevisst og som har lyst til å sette seg inn i nye arbeidsområder.
Førerkort for personbil og disponerer egen bil for tjenestekjøring.
Referanser på utdannelse og praksis

Kontorsted
Kontorsted er primært i Tromsø, men kvalifisert søker som kan arbeide i Midt-Troms og deler av tiden
i Tromsø kan det også være aktuelt.

Hovedkontor:

Stakkevollvegen 15, 9010 Tromsø

NO 879 339 812 MVA

Telefon: 776 62920

E-mail: firmapost@byggtakst.no

Avd. kontor:

Storgata 47, 9300 Finnsnes
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Vi tilbyr
Utfordrende og ulike arbeidsoppgaver med opplæring.
Lønn og bonus etter avtale.
Statens satser ved reiser.
26 feriedager og 39 timer/uke med fleksitid.
Yrkesskadeforsikring, OTP, gruppelivsforsikring og reiseforsikring med ulykkesdel.
Fleksible ordninger.
Kontaktperson
Daglig leder Rennart G. Jakobsen tlf. 908 59260, rennart@byggtakst.no
Søknad
Hvis du lurer på noe mer er det bare å ta direkte kontakt. Din kontakt forblir mellom oss.
Søknad med CV og dokumentasjon sendes: rennart@byggtakst.no
Evt. i brev til Rennart G. Jakobsen, c/o Byggtakst Nord AS, Stakkevollvegen 15, 9010 Tromsø.
Alle søknader behandles konfidensielt.

Søknadsfrist
Løpende.
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