
Andre opplysninger
Det er ønskelig at stillingsinnehaver bosetter seg/ bor i Bismo eller omegn.
Stryvo Bismo AS kan være behjelpelige med å finne bolig. 
Informasjon om stillingene og spørsmål kan rettes til: Per Kåre Holmøy, tlf. 918 84 552
Send søknad på e-post til: post@stryvo.no
Søknadsfrist: 22.03.2018

Vi søker dyktig 

Produksjonsleder  
Vedkommende skal ha ansvar for å drifte og 
utvikle vår egen produksjon.
Stryvo Bismo ønsker å utvikle kompetansenivå 
og produksjonsteknologi for å heve verdiskapin-
gen i selskapet.
Produksjonslederen vil ha en sentral rolle med 
arbeidsoppgaver i utviklingsarbeid.
 
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
• Kompetanse og erfaring fra å lede mekanisk 

produksjon
• Har interesse for og erfaring med nyere  

produksjonsteknologi
• Det vil være en fordel med ingeniør/  

sivilingeniørbakgrunn
• Evne å kommunisere og samarbeide internt 

og eksternt
• Like å jobbe med prosessforbedring
• Systematisk, strukturert og gode  

datakunnskaper
• Omgjengelig og positiv
• Beherske norsk/ skandinavisk og engelsk, 

skriftlig og muntlig

Vi søker også dyktig 

Prosjektleder  
Vi er ute etter en person som kan lede prosjekt 
på en effektiv og trygg måte, og som evner å 
holde oversikt i et hektisk miljø.

Ansvar og oppgaver:
• Prosjektgjennomførelse/ ledelse
• Innkjøp
• Kalkylearbeid
• Analyser

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
• Sivilingeniør/ ingeniør/ teknisk fagskole
• Erfaring med sveisearbeid/ stålkonstruksjon/ 

rørlegging/ montering
• Erfaring med å kalkulere priser og/ eller bidra 

i salgsarbeid
• Evne å kommunisere og samarbeide både 

internt og eksternt
• Systematisk, strukturert og gode data-

kunnskaper
• Omgjengelig og positiv
• Beherske norsk/ skandinavisk og engelsk, 

skriftlig og muntlig

Stryvo Bismo AS er ett av produksjons-
selskapene i  Stryvo Group. Vi driver 
innen mekanisk industri, og leverer 
hovedsakelig tjenester og produkter 
til bransjene; olje og gass, maritim 
industri, fornybar energi og bygg 

og konstruksjon. Stryvo Bismo har høy kompetanse innen egineering og produksjon. Vi leverer alt fra 
halvfabrikata og enklere konstruksjoner, til store, komplette og komplekse anlegg. Vi har opparbeidet 
et godt renommé for våre kvaliteter innen prosjektgjennomføring og leveranser etter høye kvalitets- og 
dokumentasjonskrav. Selskapet har i dag 12 fast ansatte, og omsetter for ca. 25 mnok.
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