
Overhalla Gruppen består av fire bedrifter som sammen 
kan levere det meste av elementbygg til både private og 
næringsdrivende i betong, tre og stål. 
I vårt område er det et godt utbygd skoletilbud, et rikt 
kulturtilbud og et variert næringsliv. Overhalla Gruppen har 
til sammen over 200 medarbeidere og en samlet omsetning 
på over 500 millioner kroner.  
Les mer om stillingene på www.overhallagruppen.no

Åtte dedikerte fagarbeidere som alle kikker opp 
fra dataskjermene flere ganger daglig. Nå har våre 
konstruktører behov for ny

Konstruksjonsleder
Som gjengens nærmeste leder vil du bli satt til å håndtere 
både kunder og prosjekter, og dermed bli en del av vår 
familie av hardtarbeidende folk.

Vi verdsetter gode lederegenskaper, og i vår organisasjon 
har vi dessuten et godt øye til løsningsorienterte folk med 
sans for lagspill. Erfaring fra ledelse i byggebransjen er en 
fordel.

Som leder av vår konstruksjonsavdeling kan du dessuten se 
fram til varierte dager med stor påvirkningskraft.

Mer om stillinga finner du på våre nettsider.
CV og referanser sendes marte@overhallabetongbygg 
innen 23. september

I 70 år har vi levert solide produkter i betong. Det har vi 
tenkt å fortsette med – og da trenger vi nok en

Snekker/
forskalingssnekker
som skal bidra til at vi kan fortsette suksessen i Overhalla 
Betongbygg.
 
Arbeidsoppgavene vil utføres i vår moderne fabrikk i 
Overhalla. Som søker kan du kunsten å lese tekniske 
tegninger, og det er heller ingen direkte ulempe om du har 
fagbrev som snekker og/eller forskalingssnekker. Vi legger 
imidlertid større vekt på kunnskap, moral og erfaring.
 
Som ansatt hos oss er du sikret gode betingelser og et over 
snittet godt arbeidsmiljø.
 
Mer om stillingen finner du på overhallagruppen.no
 
Søknad med CV og referanser sendes 
marte@overhallabetongbygg.no innen 30. september.

Våre ansatte er vår aller viktigste ressurs. Nå trenger vi flere 
hjørnesteiner – i form av

Produksjonsarbeidere
til vår fabrikk på Bjørnes i Overhalla.
 
Stadig flere og større prosjekter gjør nå at vi skal fylle nye 
hjelmer med nye hoder. Vår produksjonslinje – din nye 
arbeidsplass – er blant landets mest moderne av sitt slag, 
og som produksjonsarbeider vil din hovedoppgave være å 
legge best mulig til rette for nestemann på linja.
 
Det beste er at folka rundt deg i fabrikken gjerne vil bli 
kompisen din. Allerede etter første arbeidsdag vil du 
ganske sikkert bli lagt til av en del folk på Facebook, for å si 
det sånn.
 
Mer om stillingen finner du på overhallagruppen.no
 
Søknad med CV og referanser sendes 
marte@overhallabetongbygg.no innen 30. september.


