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SØKNAD PÅ STILLING SOM BYGGELEDER/PROSJEKTLEDER 
Jeg viser til hyggelig telefonsamtale med "navn" i går samt annonse i TU nr. 1/18, og søker med dette 
stillingen som byggeleder/prosjektleder. 

Jeg har alltid sett på "firma" som en av de mest interessante aktørene i bransjen og deres verdier stemmer 
godt overens med mine egne. Å få jobbe sammen med høyt kvalifiserte og nysgjerrige medarbeidere i et 
innovativt miljø er noe jeg håper jeg får sjansen til. Det å møte vanskelige utfordringer med glede er også 
noe som har preget meg både gjennom utdannelse og arbeidserfaring. 

Min nåværende stilling er prosjektingeniør i "firma"; et firma jeg har vært tilknyttet siden avtjent 
førstegangstjeneste.  Mitt fagbrevet ble avlagt i 2008. 

Jeg er utdannet byggingeniør fra bygg- og anleggslinjen ved Høgskolen i Oslo og Akershus hvor jeg 
spesialiserte meg innen prosjektledelse. Bachelor oppgaven min omhandlet hvordan ulike 
kontraktsformer påvirker byggetiden og behov for prosjektorganisering.

I "firma" har jeg hatt ansvar for planlegging og oppfølging av alle typer byggtekniske oppgaver, og vært 
med på bygging av næringsbygg/kontorbygg, lagerhall, samt et bo- og rehabiliteringssenter med sykehus. 
Videre har jeg erfaring med prosjekt-kalkulasjon og verne-ledelse. 

Like etter studiene jobbet jeg også et halvt år på byggesakskontoret i "navn" kommune. Her hadde jeg 
ansvar for befaringer (høyde-, bruks- og ferdigbefaring) og annen type service/problemløsing ovenfor 
publikum i forbindelse med byggesaker. Stillingen krevde god innsikt i plan- og bygningsloven, noe som 
i kombinasjon med fagbrevet vil komme til god nytte hos "firmanavn" og de mange spennende 
prosjektene dere står foran som jeg gjerne vil bidra på med mine faglige yrkesmessige kunnskaper og 
erfaringer.  

Som person er jeg stabil, lojal og samarbeidsvillig. Jeg har godt humør og har god muntlig og skriftlig 
formuleringsevne. Samtidig får jeg tilbakemeldinger om at jeg er løsningsorientert og effektiv.  

Jeg må be om konfidensiell behandling av søknaden overfor nåværende arbeidsgiver. For øvrig ser jeg 
med stor forventning frem til svar på denne søknaden. 

Med vennlig hilsen 
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