NET SØKER
SERVICETEKNIKER

KORT INFORMASJON
•

Sted: Nordland, Troms, Finnmark

•

Omfang: Heltid

•

Type stilling: Fast

•

Stillingskategori: Servicetekniker

•

Oppstartsdato: Q3 2019

INFORMASJON OM STILLINGEN
Som servicetekniker i Norsk Energiteknikk vil du jobbe med installasjoner,
reparasjoner og vedlikehold av drivstofftekniske anlegg ute hos kunder. Du vil
organisatorisk være stasjonert mot våre lokaler i Tromsø. Som servicetekniker i
Norsk Energiteknikk vil du spille en viktig rolle i vår videre utvikling. Stillingsinnehaver
vil disponere egen servicebil, og aktuell kandidat må ha muligheten til å ta utrykninger
ved behov.

ARBEIDSOPPGAVER
•
•
•
•

Utføre reparasjoner og vedlikehold på drivstofftekniske anlegg ute hos kunder.
Delta i prosjekter ved nymontering av drivstofftekniske anlegg.
Bidra aktivt til at selskapet holder avtalte frister overfor sine kunder.
Ansvar for reservedelslager i egen bil.

VI SØKER DEG SOM
•
•
•
•
•

Har erfaring som servicetekniker ute i felt, fortrinnsvis innen drivstoffteknikk.
Har formell mekanisk bakgrunn, fagbrev som industrimekaniker (lang og relevant
erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning).
Førerkort klasse BE & klasse CE, truckførerbevis, kranførerbevis, maskinførerbevis
og personløfterbevis er å foretrekke.
Har erfaring med direkte kundebehandling.
Har et ønske om å utvikle deg i en spennende bransje som er i endring.

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Søknadsfrist: 01. mai 2019
Vi har dessverre ikke muligheten til å besvare henvendelser på telefon. Søknad og
CV sendes til oppgitt epost-adresse. Vi vil ta kontakt med aktuelle kandidater etter
søknadsfristens utløp.

INFORMASJON OM BEDRIFTEN
Norsk Energiteknikk er et landsdekkende selskap og har som visjon å være Norges
mest kompetente innen drivstofftekniske løsninger.
Selskapet utfører service, reparasjon, oppgradering, prosjektering samt nymontering
av drivstoffanlegg. I tillegg leverer Norsk Energiteknikk alt innen pumper, systemer,
terminaler, tanker og rør til bensinstasjoner.
NET tar totalansvar for bygging av nye bensinstasjoner, og kan levere komplette oljeog drivstoffanlegg til verksteder, samt til produksjons- og servicebedrifter.
Henviser til våre nettsider for mer informasjon: www.net-as.no

