Kongsberg Terotech as er lokalisert i Kongsberg Teknologipark og har ca 60 medarbeidere. Firmaet eies
av GKN Aerospace Norway og Kongsberg Defence & Aerospace. Vårt hovedfokus er å hjelpe våre kunder
til mer lønnsom produksjon, gjennom å tilby varer og tjenester innen maskin-, produksjon-,
vedlikeholdsteknikk og engineering. Vi leverer totalvedlikehold, samt ombygginger og oppgraderinger av
verktøymaskiner, styresystemer og annet produksjonsutstyr. Vi har også en egen avdeling som utvikler
software og leverer postprosessorer og ordinær tilvirking av NC-programmer.

Automatikere
Vi søker etter serviceteknikere med automatiker bakgrunn, for å styrke vår
servicevirksomhet på et bredt spekter av ulike maskintyper.
Vi ønsker positive og kundeorienterte medarbeidere med erfaring fra service- /
produksjonsindustri.

Kongsberg Terotech AS
Postboks 1030,
3601 Kongsberg

web: www.terotech.no
mobil: 98 26 33 00

«Vi tilbyr en spennende, variert
og interessant hverdag i et
teknisk miljø, med store
muligheter for personlig
utvikling.»

Sentrale arbeidsoppgaver
•
•
•

Forebyggende vedlikehold
Akutt vedlikehold, feilsøking og feilretting
Kundebehandling og rapportering

Ønskede kvalifikasjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fagbrev som automatiker eller annet fagbrev / fagskole innen elektro eller automatisering.
Selvstendig, løsningsorientert og praktisk anlagt med god evne til å ferdigstille oppgaver.
Evne til å identifisere kundens behov ut ifra et teknisk perspektiv.
Utadvendt og trives med å arbeide både alene og sammen med andre kollegaer.
Læringsvillig og opptatt av forbedringer.
Gode kommunikasjons egenskaper, Norsk skriftlig og muntlig.
Erfaring med praktisk vedlikeholdsarbeid på CNC styrte maskiner.
Gode IT kunnskaper
Erfaring med PLS og CNC styresystemer
beherske Norsk og Engelsk, skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:
•
•
•
•
•

Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
Norges største vedlikeholdsmiljø innenfor Aerospace industrien
Ordnede pensjons- og forsikrings-ordninger
Lønn etter kvalifikasjoner
Arbeidssted Kongsberg med mulighet for reising i Norge

Søknad og CV, eller spørsmål om
stillingene rettes til en av våre
serviceledere:
Runar Midtgard
Runar.midtgard@terotech.no
Tlf. 982 51 080
Eller
Pål Øia
Pal.oia@terotech.no
Tlf. 924 02 080

