
På grunn av økt oppdragsmengde søker vi to arealplanleggere / 

seniorådgivere

 

Som medarbeider hos oss får du bidra til å utvikle våre tjenester innen arealplanlegging. Stillingens 

innhold er avhengig av kvalifikasjoner men innebærer arealplanlegging med prosjektoppfølging, 

kundekontakt, GIS-arbeid samt rådgiving. Våre arealplanleggere er prosjektledere som har ansvar 

for sine prosjekter fra start til slutt.

 

Kystplan har lang erfaring og god kompetanse på planlegging langs kysten og har stor pågang av 

oppdrag. Hvis du er en senior innen arealplanlegging og ønsker å bli del av et sterkt fagmiljø på 

dette feltet er dette jobben for deg. Vi har tilgang til kontorsteder langs store deler av kysten så vi 

kan være fleksible for ulike løsninger mht kontorsted.

 

Sentrale arbeidsoppgaver er utarbeiding av arealplaner i tett samarbeid med kunde, befaringer 

og kundeoppfølging, samt prosjektstyring- og kontroll. Du skal utarbeide analyser og rapporter ved 

behov og drive med rådgivning. 

 

Av kvalifikasjoner er du ingeniør eller har annen høyere teknisk utdanning, minimum 5 års erfaring 

fra tilsvarende arbeid og god kjennskap til plan- og bygningsloven. Du har erfaring med GIS og det 

er en fordel om du har erding med 3D-modellering. 

 

Ønskede egenskaper

• Samfunnsengasjert og opptatt av utvikling av nærmiljø langs kysten

• Lidenskap for arealplanlegging og prosjektledelse

• Selvstendig og løsningsorientert

• God gjennomføringsevne og stå-på-vilje

• Strukturert, pålitelig og imøtekommende

• Gode samarbeids -og kommunikajsonsevner
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Kystplan bruker programvarene Gisline og Gemeni Terreng i det daglige arbeidet med arealplaner, i 

tillegg benyttes Leica GPS til innmåling/utsetting. Det gis opplæring etter behov. Noe reiseaktivitet 

må påberegnes, i hovedsak mellom kontorstedene samt befaringer i forbindelse med oppdrag.

 

Hvis du har ambisjoner om å videreutvikle deg kan vi tilby et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø med 

konkurransedyktige betingelser, samt muligheten til å bli en del av et større satsningsområde. Vi er 

en dynamisk og ekspansiv bedrift – og nå ønsker vi DEG med på laget.

Kystplan AS er et ingeniørfirma med hovedkontor på Hitra. Firmaet utfører konsulenttjenester 

innenfor bygg og anlegg med hovedvekt på planarbeid og byggesak, samt noe prosjektering innen 

vei, vann og avløp. I 2020 ble vi en del av Åkerblå konsernet og er nå i ferd med å utvide vår 

satsning innen arealplanlegging og byggesaker med spesialkompetanse innen strandsonen. Vi er i 

dag 8 ansatte fordelt på kontorstedene Hitra/Frøya, Brekstad, Steinkjer, og Namsos.  
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