
Én leverandør - mange tjenester

MjøsPlan AS er et rådgivende ingeniørfirma som ble etablert i Moelv i 2001. Vi er 30 ansatte, inkludert vår avdeling i Trondheim, 
med god kompetanse og bred erfaring. Vi kan bistå med vår kunnskap innen oppmåling, maskinstyring, areal-/ reguleringsplaner, 
byggesak og støyberegning. Vi har en bred kundekrets som består av både store og små entreprenører, offentlige etater, 
eiendomsutviklere, skogeiere, arkitekter og privatpersoner over hele Norge.

MjøsPlan AS er i jevn vekst og vi har behov for flere dyktige medarbeidere slik at vi kan 
fortsette å utvikle oss videre. Vi er nå på jakt etter en 

Alle henvendelser behandles konfidensielt og vil du vite mer om hva stillingen innebærer, vennligst ta kontakt med 
ANDRE OPPLYSNINGER

Har du lyst til å bli en del av vårt 
engasjerte fagmiljø?

Skulle du ikke være ledig akkurat nå, men ønsker å bli holdt oppdatert om ledige stillinger, ta kontakt.

Ha en fortsatt strålende dag og vi ser frem til å motta din søknad!

Kortfattet søknad med CV sendes til post@mjosplan.no

417 41 777 
helle@mjosplan.no 

AVDELINGSLEDER AREALPLAN
Helle Flesjå

Arealplanlegger / Landskapsarkitekt

Utarbeidelse av, og arbeide med regulerings og 
kommune(del)planer
Område- /stedsutvikling
Utarbeiding av situasjonsplaner
Kontakt med oppdragsgivere og offentlige etater
Innhente og utarbeide dokumentasjon
Prosjektledelse og prosjektgjennomføring
Utarbeiding av ROS-analyser
Markedskontakt og kundeoppfølging

ARBEIDSOPPGAVER

OM DEG

Du er strukturert, engasjert og nøyaktig
Du er fleksibel, og har gode samarbeidsevner
Du bør like markedsarbeid og innsalg
Du kommuniserer godt og har gode norskkunnskaper, 
muntlig og skriftlig
Du har gode datakunnskaper og erfaring fra
dataverktøy, som Focus Arealplan, Gemini, GISLINE 
og/eller CAD-programvare
Du har utdanning som arealplanlegger 
eller tilsvarende. 
Du bør ha minimum 3-5 års erfaring med 
planarbeid, men nyutdannede kan også søke
Du har erfaring fra private konsulentfirma eller 
offentlige etater

VI TILBYR

Konkurransedyktige betingelser med svært gode pensjon  
og forsikringsordninger
Utfordrende og faglig interessante arbeidsoppgaver  
i en spennende bedrift 
Et selskap med lite byråkrati og korte beslutningsveier
En arbeidsplass i vekst som tilbyr gode muligheter 
for kompetansebygging 
Sosiale arrangementer og mye annet som er gøy på jobben
God mulighet for personlig og faglig utvikling innad et 
inkluderende og godt etablert planleggingsteam
Veletablert og anerkjent bedrift med moderne lokaler
Muligheter for kontorsted ved vårt hovedkontor i Moelv eller  
ved vår avdeling i Trondheim


