Ønsker du en spennende og lærerik arbeidsplass i Europas største pukkverk?
Da er du velkommen til å søke stilling i
vår bedrift.
Vedlikeholdsavdelingen på Norsk Stein,
Jelsa, trenger flere dyktige medarbeidere, og søker derfor etter

Industrirørlegger/-mekaniker
Vedlikeholdsavdelinga består av 40 personer som
har god fagkompetanse på mekanisk arbeid, både
faste installasjoner og rullende maskiner. Du skal
være industrirørlegger under faste installasjoner.
Arbeidsoppgaver:
• Vedlikehold/installasjon av bedriftens rørnett og
hjelpesystemer (prosess, vann, damp, luft, hydraulikk, ventilasjon og avløp)
• Forebyggende vedlikehold av mekanisk prosessutstyr, bl.a. pumper og ventiler.
• Betjene bedriftens vedlikeholdssystem
Vi ønsker:
Deg som har erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver fra industri- eller produksjonsbedrifter og som
• Er engasjert og strukturert og har gode samarbeids egenskaper.
• Har godt humør og god helse
• Har høyt personlig HMS fokus
• Er engasjert og detaljorientert
• Har stå på vilje og høy arbeidskapasitet
• Har fagbrev som industrirørlegger eller annen
relevant utdannelse og erfaring.
• Erfaring fra prosessindustri.
• Har sveisesertifikat.
• Har erfaring med data som arbeidsverktøy
• Har førerkort kl. B
• Kan norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
Vi tilbyr:
• Hyggelige medarbeidere i et trivelig og godt faglig
arbeidsmiljø
• Gode muligheter til faglig og personlig utvikling.
• Gode og trygge arbeidsforhold

Norsk Stein AS avd. Jelsa har Europas største anlegg for
produksjon av tilslag til asfalt og betong, vegbygging
og offshorekonstruksjonar. Me er lokalisert i Suldal
kommune, er 183 tilsette og 12 lærlingar og har ein
årsproduksjon på over 11 mill. tonn. Sjå: http://www.
mibau-stema.com

• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• AFP bedrift.
Vi ønsker mangfold blant våre tilsette og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder.
Hvis dette er noe for deg, kan du ta kontakt med
Avdelingsleder Vedlikehold, Nils Inge Lovra,
tlf. 52 79 29 00.
Søknad med CV sendast
innan 28.02.18 til:
Norsk Stein AS
v/Personalavdelinga
Berakvam, 4234 Jelsa
Eller på e-post: post@norsk-stein.no

