Krüger Kaldnes AS er Norges ledende Vannentreprenør. Vi leverer totale løsninger for avløpsrensing, vannbehandling, rehabilitering
og service, til Kommuner og Industri i Norge. I tillegg har Krüger Kaldnes i over 20 år forsynt oppdrettsnæringen med løsninger og
teknologier for vannbehandling. Som en del av det franskeide konsernet, Veolia Water Technologies, kan Krüger Kaldnes tilby et
mangfoldig utvalg av verdensledende teknologier og produkter.

Det skjer mye spennende for tiden, både i selskapet og i markedene vi opererer i. For å styrke vår
posisjon innenfor bransjen vi er i, søker vi etter enda to dyktige medarbeidere til vårt hovedkontor
i Sandefjord:

Disiplinansvarlig Elektro/Automasjon og
Automasjonsingeniør/Automatiker
Som Disiplinansvarlig trenger vi din hjelp til å:
• Bistå salgsavdelingen med prising av tilbud
• Være ansvarlig for elektro-/ automasjonsavdelingens leveranser i prosjekter, herunder
planlegging og oppfølging av fremdrift og økonomi
• Utarbeide teknisk innkjøpsunderlag og følge opp utstyrsleverandører og entrepriser
• Prosjektere elektro- og automasjonsløsninger
• Kommunisere med kunde, rådgivere, leverandører og sideentrepriser
• Bidra til å videreutvikle Krüger Kaldnes som Norges ledende leverandør i våre markeder
Ønskede utdannelse:
• Høyskole/universitet (Elektroingeniør eller Automasjonsingeniør)
• Minimum 5 års erfaring fra lignende arbeid
Som Automasjonsingeniør/Automatiker trenger vi din hjelp til:
• Programmering av PLS og SCADA
• Prosjektering av industrielle nettverk, samt av kraft og styretavler
• Delta på idriftssettelse
Ønsket utdannelse:
• Høyskole/universitet (Elektroingeniør eller Automasjonsingeniør)
• Lang og relevant erfaring kan erstatte formell kompetanse
Generelle krav til kompetanse:
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
• Gode muntlige og skriftlige ferdigheter (norsk og engelsk)
Vi tilbyr:
• Et godt arbeidsmiljø, som preges av hyggelig samarbeid, faglig dyktighet og pågangsmot
• Interessante, varierte og utfordrende oppgaver, i et spennende selskap i vekst
• Du blir en del av et høyt kvalifisert team
• Gode lønns-, pensjons- og forsikringsordninger
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