
 
Tollans Byggservice AS er et allsidig byggefirma i den vakre fjellkommunen Folldal med Rondane og 
Snøhetta som nærmeste naboer. Tollans Byggservice AS påtar seg de fleste byggeoppdrag innenfor 
landbruk/ næring, bolig og hytter. Oppdragsmengden er meget god. Firmaet eies av tre av de ansatte 
i bedriften. Firmaet har lang og allsidig erfaring innen forskjellige typer byggeoppdrag for både 
bedrift- og privatkunder, fra grunnarbeid til nøkkelferdig prosjekt. De fleste oppdragene er i 
nærområdet i og rundt Folldal. Tollans Byggservice AS er godkjent lærlingebedrift, og har for tiden to 
lærlinger og tre tømrere. I tillegg er det en 20% stilling i kontor/administrasjon. Bedriften har 
medlemskap i Bedriftshelsetjeneste, tariffavtale, AFP, og god pensjonsordning. Godt miljø, god 
kvalitet og fornøyde kunder er hovedfokus. 
 

Vår daglig leder vil trappe ned mot pensjonsalder, og vi søker ny 

Daglig leder i 100% stilling 
 

2. gangs utlysning. 
 

 

Kort om stillingen 
 

 

Daglig leder vil i hovedsak være aktivt til stede på byggeplassene og styrer mannskapene i 
forhold til de forskjellige oppdrag, stå for planlegging, logistikk, varebestilling osv. Daglig 
leder vil møte nye kunder for planlegging, tilpassing av løsninger, prosjektering, tegninger og 
kostnadsoverslag. Større prosjekteringsoppdrag, byggesøknader ol. settes bort til andre. 
 

Krav til stillingen og personlige egenskaper 
 
 

• Utdanning som byggtekniker eller byggingeniør er ønskelig. 

• Søkere med relevant praksis og fagbrev kan også komme i betraktning. 

• Gode kommunikasjonsevner, samt kunne beherske norsk muntlig og skriftlig 

• Inkluderende lederstil som bidrar til et godt arbeidsmiljø 

• Finner gode løsninger og tar avgjørelser innen arbeidsomfang og planer 

• Takler press og lange arbeidsdager i hektiske perioder 

• Førerkort klasse B 
  

 

Vi tilbyr 
 
 

• Et utviklende og godt fagmiljø med spennende utfordringer  

• Gode arbeidsforhold og hyggelige kollegaer 

• En arbeidsplass som har fokus på "nærvær" og et inkluderende arbeidsmiljø 

• Gode lønnsbetingelser og mulighet for eierskap i bedriften 

• Betydelige muligheter for jakt, fiske og friluftsliv både sommer og vinter 
 

 

Kontakt 
 

For flere opplysninger, ta kontakt med Daglig leder Terje Kjøllmoen på tlf. 915 23 458. 
Søknad på epost: frode@tollansbyggservice.no eller  post:                                        
Tollans Byggservice AS, Ole Huusums veg 12, 2580 Folldal.  
 
Ny søknadsfrist: 31.12.2020.                                                                                     
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