
Ledig stilling

Mongstad TavleTeknikk AS , leverer design for egen produksjon, engineering, produksjon og dokumentasjon av tavlesystemer innenfor elektro, automasjon og eksplosjonsfarlige områder. 
Våre primærmarkeder er subsea, offshore, onshore, marine og tungindustri med krevende og komplekse leveranser. Bedriften har etablert en moderne og automatisert produksjon.

Lederassistent med regnskap og lønnsansvar

Vi søker en dyktig medarbeider som er samarbeidsorientert og ambisiøs med følgende hovedoppgaver:

Administrerer oppgaver på vegne av daglig leder
Ansvar og rapportering for bedriftens regnskaps og lønnsoppgaver
Presentasjoner, saksunderlag, utredninger, møteforberedelser og oppfølging
Oppfølging av ledergruppens mål og planer
Ansvar for egne prosjekter

Du har/er:
Bachelor eller høyere utdanning innen relevante fagområder
Gode norsk- og engelskspråklige kunnskaper muntlig og skriftlig
Meget god kunnskap innen MS Office
Proaktiv, strukturert og ansvarsbevisst 
Du må være løsningsorientert, leveransedyktig og etterrettelig

Dersom du finner dette interessant, eller har spørsmål om stillingen ta kontakt med:
Daglig leder Geir-Håkon Gotaas, 918 74 581, ghg@mott.no

Se også vår hjemmeside www.mongstad-tavleteknikk.no for mer informasjon om oss.

Søknad med CV sendes til overforstående kontaktpersoner snarest, 
og senest innen 23.03.2016

mailto:ghg@mott.no
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I forbindelse med nye langsiktige avtaler skal vi styrke oss på flere områder, og søker:

Elektroinstallatør / Teknisk leder

Du har det faglige ansvaret for våre leveranser innen kontroll og lavspenningsanlegg.
Du må ha god kunnskap om forskrifter og normer innen både utforming av anlegg, og sikkerhetskrav ved arbeidsutførelse.
Du må kunne planlegge, prosjektere, utføre beregninger, og kalkulere tilbudsforespørsler. 
Du bør ha kunnskap om krav i eksplosjonsfarlige områder
Kvalitetssikre tekniske kundespesifikasjoner.
Lede vår tekniske avdeling
Ta del i videreutvikling av bedriftens produkter.
Kjennskap til tavleproduksjon og/eller mellomspenning er ønskelig men ikke et krav

Du må være:
Godkjent elektroinstallatør
Proaktiv, strukturert og ansvarsbevisst
Bachelor eller mastergrad elkraft er ønskelig
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Daglig leder Geir-Håkon Gotaas, 918 74 581, ghg@mott.no

Se også vår hjemmeside www.mongstad-tavleteknikk.no for mer informasjon om oss.
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I forbindelse med nye langsiktige avtaler skal vi styrke oss på flere områder, og søker:

Installasjonsleder

Du har ansvaret for utførelse av installasjoner innen kontroll og lavspenningsanlegg.
Du må kunne arbeidsplanlegge, lede og dokumentere utført installasjon
Kvalitetssikre i henhold til gjeldende kundespesifikasjoner, lover og forskrifter
Kjennskap til tavleproduksjon og/eller mellomspenning er ønskelig men ikke et krav

Du må være:
Fagarbeider elektro gr L og/eller Gr A
Proaktiv, strukturert og ansvarsbevisst
Fleksibel med tanke på reisevirksomhet og oppdrag
Du har lengre erfaring som installasjonsleder
Off/onshore erfaring er ønskelig men ikke et krav
Du må være løsningsorientert, leveransedyktig og etterrettelig
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