
    
 
 

Birkeland Bruk AS en moderne bedrift med variert virksomhet som gir et bredt tilbud av trelast og 

byggevarer til det profesjonelle bygge markedet. Hovedlageret ligger i Kvås og her skjer også ulike typer 

produksjon. Totalt er vi ca. 105 ansatte som hver dag gjør sitt ytterste for at kundene skal være fornøyd. 

Konsernet omfatter også syv byggevarebutikker lokalisert i området Vennesla til Sola. Hovedkontoret 

er lokalisert i Handelsparken på Rom i Lyngdal.  

Vi satser betydelige ressurser på å utvikle våre tekniske-tjenester til våre kunder. Vi tilbyr blant annet 

precut-tegninger, arkitekt-/søknads-/arbeidstegninger, energi/styrke beregninger, søkefunksjon mm. 

Vi har de nødvendige sentrale godkjenninger innenfor områdene vi opererer i.  

På grunn av økende forespørsler etter precut, søker vi etter en person med de nødvendige 

kvalifikasjoner/erfaringer.  

Teknisk tegner/Ingeniør – Precut/arbeidstegning 

Som tegner vil du jobbe på vår tekniske avdeling. Vi tegner precut på alt fra eneboliger, hytter, påbygg, 

garasjer og flermannsboliger. Alle våre tegnere bruker Archicad som tegneprogram.  

Vi legger stor vekt på selvstendighet, kunnskap og effektivitet. 

I stillingen må du kunne prise oppdraget i forkant, ha nødvendige kundemøter/befaringer og følge opp 

kunden sammen med salgsavdelingen.  
iii 

Ønskede kvalifikasjoner 

• Kunnskapsrik og relevant erfaring. 

• Kompetanse som ingeniør, teknisk tegner eller annen kvalifiserende bakgrunn. 

• Relevant arbeidserfaring og gode IT-kunnskaper. 

• Ha en genuin interesse for faget.  

• Kunne bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet.  

Personlige egenskaper 

• Nøyaktig og strukturert. 

• Høy arbeidskapasitet. 

• Gode samarbeidsevner. 

• Løsningsorientert og har god gjennomføringsevne. 

• Engasjerende. 

Vi tilbyr 

• Utfordrende arbeidsoppgaver og stort handlingsrom for påvirkning. 

• Korte beslutningslinjer, varierte arbeidsoppgaver og konkurransedyktige lønnsbetingelser. 

• Ordnede arbeidsforhold, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige pensjons- og 

forsikringsordninger. 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med leder på teknisk avdeling  

Jan Rune Birkeland (tlf. 908 45 384) eller e-post: jrb@birkelandbruk.no.  

Eller nestleder Knut Are Aamlid (tlf. 481 21 413) eller e-post: knut.are.aamlid@birkelandbruk.no. 

 

Søknadsfrist: 18. Januar 2021. 
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