Vi er et konsulentfirma innen fast eiendom som arbeider med grunnerverv, verdsetting, og
utredningsoppgaver for offentlige og private grunneiere og utbyggere. Vi har oppdrag i hele
landet. Vi er i dag 13 medarbeidere hvorav de fleste jordskiftekandidater/master i
eiendomsfag. Vi er i dag lokalisert på Kongsvinger, Hamar, Trondheim og på Lysaker i
Oslo/Bærum. Økt etterspørsel i Trondheim særlig for Nye Veier AS gjør at vi trenger flere
medarbeidere. Vi praktiserer fleksibel kontorordning og deler av vårt arbeid utføres hos våre
oppdragsgivere. Mer informasjon om oss finnes på www.arealogeiendom.no

GRUNNERVERVER TRØNDELAG
På grunn av økt oppdragsmengde søker vi etter jordskiftekandidat / master i eiendom med
erfaring fra grunnerverv og eiendomsfaglige spørsmål. Også personer med annen faglig
bakgrunn som forstkandidat eller jurist med lang erfaring med grunnerverv oppfordres til å
søke.
Vår oppdragsgiver Nye Veier AS skal de neste årene bygge ut E6 både nord og sør for
Trondheim. Vi må styrke vårt grunnervervsteam på 3 personer og søker derfor flere
medarbeidere til dette prosjektet og til andre oppdrag vi har. For tiden har vi større oppdrag
for bla Statens vegvesen, BaneNOR, flere kraftselskaper, Miljødirektoratet, samt for en rekke
kommuner og private grunneiere.
Arbeidssted er i Trondheim og det vesentligste av arbeidet vil bli utført fra Nye Veier AS sine
lokaler i Sluppenveien 17b. Det må påregnes noe reisevirksomhet. Du må ha førerkort og
disponere bil.
Arbeidsoppgavene vil være varierte, avhengig av interesse og erfaring bla innen forhandlinger
om eiendomsrettigheter, grunnerverv fra alle typer eiendommer, plan- og reguleringsforhold,
verdsettingsoppgaver, sakkyndige utredninger mm.
Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår, en meget god pensjonsordning samt varierende og
faglig utfordrende oppgaver i en spennende bransje. Vi har et godt arbeidsmiljø med stor
frihet for den enkelte til å løse oppgavene på sin måte. Vi setter pris på medarbeidere med
godt humør og gode sosiale egenskaper og vi gjennomfører årlig flere aktiviteter for å bidra til
dette.
Dersom du synes dette hørtes interessant ut, så send oss en kort søknad med CV til adressen
arild.sunde@arealogeiendom.no snarest eller innen 12.11.17. Har du spørsmål, så ta kontakt
med daglig leder Arild Sunde på tlf 90867172.

