Vil du bli med å bygge Sjukehuset Nordmøre og Romsdal?
Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale
helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og
bygging på et høyt internasjonalt nivå.
Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede
investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.
Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring,
innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige
helseforetakene.
Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av
byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

Utbyggingssjef
Nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal
Det er vedtatt å bygge nytt sykehus på Hjelset i Molde kommune og et distrikts medisinsk senter i
Kristiansund. Det skal bygges om lag 60 000 kvm til en kostnadsramme på 4,1 mrd NOK. Arbeidet
ledes av Sykehusbygg HF på oppdrag fra Helse Møre og Romsdal. Prosjektoppdraget er delt opp i
flere delprosjekt.
Sykehusbygg søker etter utbyggingssjef, som skal lede delprosjektet - Akuttsykehuset på Hjelset.
Utbyggingssjefen vil ha ansvaret for å følge opp en totalentreprenør, herunder fremdrift, økonomi,
kvalitet og HMS.
Utbyggingssjefen må ha erfaring fra gjennomføring av kompliserte byggeprosjekt.
Arbeidsoppgaver/ Ansvarsområder





Konktraktsoppfølging av totalentreprenør for akuttsykehuset
Rapporterer på fremdrift, kvalitet, økonomi og HMS
Ivareta prosjekterte og planlagte løsninger på byggeplass
Bidra i samhandlingen med Helse Møre og Romsdal

Ønskede kvalifikasjoner





Utdannelse som sivilingeniør eller ingeniør med 10 års erfaring
10 års Ledererfaring
Erfaring i å følge opp totalentrepriser
Kunnskap i bruk av BIM, prosjektøkonomi, HMS, byggeforskrifter, PBL





Solid erfaring med prosjektledelse
Solid erfaring på fremdriftsstyring
Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt







Evne til å arbeide systematisk og målrettet
Lagspiller med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
God skriftlig og muntlig formidlingsevne
Leveransedyktighet
Effektiv og pålitelig
Løsningsorientert

Utbyggingssjefen vil ha ansettelse med tilhørighet Trondheim, men ha arbeidssted Hjelset. Noe
reisevirksomhet i forbindelse med møter må påregnes.
Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene
«Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står
sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere
seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt
kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge
framtidens sykehus.
For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med prosjektdirektør i SNR, Helle Jensen
på telefon 991 52 189 eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.
Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 16.04.2018.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra
denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli
kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

