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Ansettelsesform Fast 
 
Vi søker to ansvarlige og humørfylte produksjonsledere som vil få 
ansvaret for drift, vedlikehold og leveranse av Norges første mobile 
løsning for gjenbruk og resirkulering av gamle kunstgressbaner. Du vil få 
totalansvar for en helt unik teknologi, den første i sitt slag i verden, som 
både lokalt og nasjonalt gjør om gamle kunstgressbaner fra avfall til nye 
verdifulle råvarer. Råvarene gjenbruker vi på nye eller eksisterende 
idrettsflater, eller blir til viktige råvarer for norsk industri og lokale 
arbeidsplasser. 
 
Du vil lede et lite arbeidsteam med gode kollegaer hvor godt samarbeid, 
ypperste kvalitet og effektivitet i arbeidet vil være essensielt. Jobben 
innebærer ansvar for leveranse av tjenesten ute på de forskjellige banene, 
rundt omkring i hele Norge, hvor du vil ha ansvar for koordinering av 
oppdraget og optimal leveranse i hvert prosjekt.  
 
TeBe Sport er et selskap i vekst og vi ønsker deg som løfter sammen med 
oss og kan vokse med selskapet, både i arbeidsomfang og ansvar.  
 
Arbeidsoppgaver 

• Prosjektleder med ansvar for koordinering av oppdrag og arbeidsteam 

• Driftsansvar for vår mobile maskin for separering av kunstgress 

• Gjennomføre nødvendig kontroll og vedlikehold av maskinen 

• Opprulling av kunstgress 

• Sørge for effektiv og smidig prosess «on site» 
• Ansvaret for HMS og sikkerhet for både mennesker og miljø  
• Videreutvikling og forbedring av våre produkter og tjenester 
• Representere TeBe Sport og våre samarbeidspartnere på en god måte 

 

Arbeidstid 
Det legges opp til skiftordning, og det vil forventes stor grad av fleksibilitet da 
hvert oppdrag vil variere i omfang og tidsbruk. 
I sommerhalvåret må det forventes mye reisevirksomhet i hele Norge, mens på 
vinteren vil større del av arbeidet foregå innendørs i selskapets produksjons- og 
lagerlokaler. 
 



Kvalifikasjoner:  
● God teknisk og mekanisk forståelse 

● Uredd og løsningsorientert  
● Selvgående og effektiv 

● Ansvarlig og strukturert  
● Meget godt humør 
● Stort fokus på kvalitet i leveranse 

● Truckførerbevis (Teleskoptruck) og Lastbil (klasse C og CE) er ønskelig 

● Må beherske norsk godt 
 

Vi kan tilby: 
● Spennende stilling i et selskap i vekst 
● Et inkluderende arbeidsmiljø preget av godt humør og stor takhøyde 

● Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver 
● Ansvar og myndighet 
● Selvstendig arbeidshverdag, men som del av et team 

● Meget konkurransedyktige betingelser 
● Særdeles gode pensjons- og forsikringsordninger 

 
 
Om arbeidsgiveren 

 

TeBe Sport er et av Norges eldste fagmiljø på drift og vedlikehold av 
kunstgressbaner. Vi tilbyr produkter og tjenester som sikrer god økonomisk drift, 
redusert påvirkning på miljøet og idrettsglede for alle på og utenfor banen. 
 
KVALITET I ALLE LEDD 
Alle våre produkter, tjenester og prosesser skal sikre effektiv ressursutnyttelse, 
levert i henhold til avtale og forventning, til en forventet pris. 
 
ANSVARLIG FOR IDRETTSGLEDE 
Vi skal på vegne av eiere og brukerne av våre idrettsanlegg forutse, avdekke og 
gjennomføre tiltak for å sikre at det skal være trygt og godt å være på 
idrettsbanen. 
 
BÆREKRAFTIGE LØSNINGER FOR MENNESKE OG MILJØ 
Alle våre produkter og tjenester, i dag og i fremtiden, skal lede til redusert 
fotavtrykk og belastning både for miljøet, økonomien og brukerne. 

 

 

Les mer om TeBe Sport, stillingen, vår teknologi og våre tjenester på: 
tebesport.no/ledige-stillinger 
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