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Prosjektledere/stålkonstruktør/selgere 
 
Beskrivelse av tjenesten: 
 
AK Mekaniske ble grunnlagt i 2001 og har for tiden 77 ansatte.  AK prosjekterer, produserer og 
monterer stålkonstruksjoner for hovedsakelig norsk bygg industri, men også for svensk. 
 
I 2018 leverte AK 6000 tonn stålkonstruksjoner, som var en ny rekord.   
 
Personalet er delt inn i, 51 ansatte i produksjonsavdelingen, 16 ansatte i monteringsavdelingen, 7 
ansatte i prosjektledelse/salgsavdeling og 3 stk. i økonomi/administrasjon. 
 
AK vokser og er i behov av nok en prosjektleder. En prosjektleder ved AK jobber både med salg, 
konstruksjon og prosjektøkonomi.  Prosjektlederen sørger for prosjektet fra salg til ferdig montert på 
byggeplass.  Dette er en krevende, men også veldig stimulerende rolle. 
 

- For dimensjonering av stålkonstruksjon i anbudsfasen basert på forespørselsgrunnlag. 
- Beregne pris og skrive tilbud. 
- Forhandle og avslutte avtale med kunden. 
- Utføre den statiske dimensjoneringen. 
- Holde produksjon med nødvendige produksjonsunderlag. 
- Utføre monterings- og leveringsplan i samråd med lagbas og monteringsavdeling. 
- Ha 100% kontroll på prosjektøkonomi med ETA og fakturering. 
- Levere uavhengig kontroll og FDV dokumentasjon. 

 
Programvare som vi bruker er: 

- Tekla (modelleringsverktøy) 
- Fokus (statisk dimensjonering og lastberegning) 
- IDEA statikk (knutepunktdimensjonering) 
- EXCEL (kalkyle) 
- Checkd (kontroll byggeplass) 
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Hvem er du? 
Da stillingen krever bred faglig kompetanse, foretrekker vi at du har en ingeniør eksamen eller 
lignende.  De ulike ansvarsområder innenfor stillingen er ikke ekstremt krevende, men det krever at 
du har lyst til å jobbe med hele prosjektet.  At du er villig til å jobbe med prosjektet fra A-Å. 

 
Personlige egenskaper: 

- Ansvarsbevisst 
- Høy analytisk evne 
- Strukturert 
- Økonomisk 
- Kommunikativ 
- God samarbeidsevne 

 
 
Hva tilbyr AK? 
Vi tilbyr deg en stilling med varierende, stimulerende og utviklende arbeidsoppgaver.  Et firma der 
langsiktighet og helhet går før de kortsiktige og prestisjefylte beslutninger.  En arbeidsplass hvor 
samarbeid, hensyn og respekt er en naturlig del av arbeidsdagen. 

 
 
 
Arbeidssted 

Fredrikstad/Hunnebostrand 

 

Kontaktinformasjon 

Teknisk leder: Rune Langero rune@akmek.no  tel; +47 91560113 

Daglig leder: Fabian Helge fabian@akmek.no  tel; +47 90403092 
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