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LEDIG STILLING HOS BYGGTAKST NORD AS, TROMSØ        

BYGNINGSKYNDIG INNENFOR SKADE OG TILSTAND SØKES 

 
Byggtakst Nord AS ( www.byggtakst.no) søker en bygningskyndig person med dokumentert 

fagkunnskap og allsidig praktisk erfaring med boligbygg. Å velge oss kan være det beste 

valget. Har man firma kan fusjon vurderes. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi står 

på for utvikling og trivsel. Flere ansatte har 20 års ansettelse hos oss.  

 

Dine arbeidsoppgaver  

• Kartlegge og kostnadsberegne bygningsskader. 

• Lage beskrivelse, innhente tilbud på reparasjoner, engasjere håndverkere og lede 

reparasjoner. 

• Tilstandskontroll på boliger som skal selges. 

• Besiktige påberopte feil og avvik etter boligkjøp (reklamasjonstakster). 

• Delta i overlevering av nye og brukte boliger. 

• Andre byggfaglige tjenester. 

Dine kvalifikasjoner  

• Person med fagutdannelse og allsidig praksis innenfor bygg/anlegg. 

• Hyggelig fremtreden, gode samarbeidsevner, nøye og trygg på faglige avgjørelser. 

• Kan arbeide selvstendig. 

• Mesterutdanning, fagskoleutdannelse, bygningsingeniør eller tilsvarende.  

• Takstutdanning og sterk i rapportskriving er tellende. 

• Kunnskaper i bruk av pc og office program. Særskilte programmer blir det det gitt 

opplæring i. 

• Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. 

• Kjennskap til plan- og bygningsloven, byggeforskrifter og byggdetaljblader mv.  

• Førerkort for personbil og disponerer bil for tjenestekjøring.  

• Referanser og dokumentasjon på utdannelse og praksis. 

Kontorsted  

Kontorstedet er Tromsø, men for kvalifiserte og selvstendige søkere som kan kontorsted deles 

med hjemmekontor. 

 

Vi tilbyr 

Utfordrende, selvstendige og varierende arbeidsoppgaver i et oversiktlig og trivelig 

arbeidsmiljø. 

Lønn og bonus etter avtale.  

Statens satser ved reiser.  

26 feriedager og 39 timer/uke med fleksitid.  

Forsikringsordninger.  

mailto:firmapost@byggtakst.no
http://www.byggtakst.no/


 

BYGGTAKST  NORD  AS 
Medlemmer i Norsk Takst     •   www.byggtakst.no 

 

 

 

Byggtakst Nord AS  

Stakkevollvegen 15, 9010 Tromsø  Telefon: 776 62920 firmapost@byggtakst.no 

 

Kontaktperson  

Daglig leder Rennart G. Jakobsen tlf. 908 59260, rennart@byggtakst.no    

Ta direkte kontakt for nærmere avklaring. 

Søknad  

Søknad med CV og dokumentasjon sendes til rennart@byggtakst.no 

Evt. i brev til Rennart G. Jakobsen, c/o Byggtakst Nord AS, Stakkevollvegen 15, 9010 

Tromsø.   

Alle søknader behandles konfidensielt.  
 

Søknadsfrist 

Den 30.05.2022.   
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