Nortek Security & Technology AS er en kunnskapsbedrift som utvikler og leverer komplette løsninger og
produkter innenfor brannalarm, nødlys, talevarsling og slokkesystemer.
Vi er aktivt med å skrive norske standarder, Vi holder i tillegg en rekke kurs og seminarer om dagens forskrifter
og standarder innenfor fagområdet brannalarm og nødlys.
Vi holder også egne sertifiserings kurs på våre egne produkter.
Selskapet ble etablert i 2010 og har et godt faglig og sosialt miljø. Vi er i dag 15 ansatte og holder til i
Mjøndalen med kontorer, «showroom» og lager. Vi har også ett salgs kontor på Kolbotn.
Vi leverer systemer i hele Norge og har en god vekst og utvikling. Vi har blant annet blitt kåret til en av de beste
Gaselle bedriftene i Buskerud, en utmerkelse vi har fått flere ganger siden 2014.

Vi søker service ingeniør
Vi har en stadig økende oppdragsmengde og har en rekke spennende prosjekter som kommer i
2020/21. Våre arbeidsoppgaver som leverandør er prosjektering og igangkjøring og av og til
etter ønske fra våre installatørkunder noe montasje av utstyr. Våre primærkunder er elektro
installatører.
Dersom du søker nye utfordringer i et spennende, utviklende og voksende fagmiljø håper vi
du tar kontakt.

Vi ønsker en eller flere service ingeniør/er med følgende kvalifikasjoner:

• Fagbrev som elektriker gr. L, S eller tilsvarende
• Teknisk fagskole
• Erfaring og interesse for PC baserte systemer
• Førerkort bil
• Gode samarbeidsevner med godt humør
• Ansvarlig og selvstendig
• Ønske om personlig utvikling
• Fleksibel, strukturert med ønske om å oppnå resultater faglig og personlig
Spennende, relevant eller variert praksis kan kompensere for manglende formell utdanning.

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•
•
•

Spennende og varierte arbeidsoppgaver med noe av markedets mest innovative
produkter og systemer.
Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
Mulighet for å jobbe med smarthusteknologi
Gode lønnsbetingelser
Muligheter for personlig utvikling i et sterkt faglig miljø
Firmabil
Fleksibilitet og selvstendighet i jobben
Vakt ordning

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Erlend Methlie, Prosjekt & Service sjef på tlf. 406 73 747 epost: erlend@nortek.st eller
Øyvin Sylte, daglig leder på tlf. 915 45 174, epost: oyvin@nortek.st
Frist: Omgående
Skriftlig søknad med vedlegg kan sendes til post@nortek.st

Telefon 31 41 51 40, faks 31 00 01 92, mail post@nortek.st org.nr 995173743, Adresse Strandveien 2 F, 3050 Mjøndalen.

