Stillingsannonse
Vi søker Automasjon / Elektro
ingeniør - fast ansettelse
Arbeidsgiver
RFID Solutions AS
Stillingstittel: Service Engineer
Frist: Så snart som mulig
Varighet: Fast
Om stillingen:
Grunnet økende ordreinngang søker vi en selvstendig, initiativrik og strukturert person, som
kan ta del i videreutviklingen av bedriften.
I stillingen som Automasjon / Elektro ingeniør vil du oppleve å være en del av et
markedsledende selskap i positiv vekst, som til enhver tid er opptatt av å utvikle nye og
innovative produkter og løsninger.
Kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utdannelse innen automatisering / elektro, og 2-5 års arbeidserfaring fra
automasjon (elektronikk) er ønskelig, gjerne fagbrev, men ikke nødvendig.
Praktisk anlagte personer med en bachelorgrad oppfordres til å søke.
Erfaring med bruk av designverktøy, AutoCAD eller tilsvarende.
Kompetanse innen installasjon og i gang kjøring av elektro / automasjon / IT
systemer.
Har du kompetanse innenfor bruk av RFID teknologi er det en fordel.
Erfaring med programmering og IT er ønskelig, men ikke nødvendig.
Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper
Strukturert og ryddig
Evne til å jobbe selvstendig
Serviceinnstilt og løsningsorientert
Førerkort klasse B

Oppgaver:
•
•
•
•
•
•

Deltakelse i diverse utviklingsprosjekter
Delta i installasjon og igangkjøring av registreringssystemer hos kunder, i Norge
og Europa.
Service og uttesting av sporing systemer i verksted
Bygging av RFID antenne systemer
Support på våre løsninger og produkter for sporing og automasjon.
Bidra til mersalg hos våre kunder

Vi tilbyr:
• Gode kollegaer i et utviklende og kreativt miljø
• Konkurransedyktige betingelser
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•
•
•
•
•
•
•

Kompetanse utvikling
Arbeid innenfor verdensledende innovasjonsprosjekter
Du vil bli en del av et team som er dyktige på produktutvikling og stadig søker
innovative løsninger
Nødvendig opplæring
Ryddig arbeidsforhold
Gode pensjon og forsikringsordninger
Trivelige lokaler med kantineordning

Om arbeidsgiveren
Bedriften ble etablert i 2015, og har trygge økonomiske forhold.
Fra og med 2016 har vi fått et godt markedsinngrep, og da spesielt innfor
sporingsløsninger for Akvakultur (oppdrett og forskning).
I løpet av de 3 siste årene har vi etablert oss som ledende aktør på leveranse av sporings
løsninger til blant annet Olje & Gass og Bygg & Anlegg bransjene. Bedriften har i dag 9
ansatte, og er markedsledende innen sporingsteknologi.
Vi håper du har lyst å bli en del av RFID Solutions laget. Vi har som mål å få fylt
stillingen så snart som mulig. Oppstart er ønsket så tidlig som mulig fra vår side, men
vi tenker langsiktig og tar selvfølgelig hensyn til eventuelle oppsigelsestider eller
tilsvarende i prosessen.
Dersom dette er interessant for deg, ber vi om at du kontakter Daglig leder Johar Lundal
på e-post, jl@rfid-solutions.no / mob.95853407.

