< Sykkylven

Aquaservice AS har spesialisert seg på å levere produkter og løsninger som skal tåle tøffe forhold til havbruk, maritime
næringer, og til industri. Vi har mer enn 35 års erfaring i å utvikle og levere innovative og robuste løsninger. Alt utstyr er
konstruert for å fungere år etter år i krevende miljøer. På fabrikken i Straumgjerde, Sykkylven, er vi 25 ansatte.
Produksjonen er spesialisert mot produkter og løsninger til havbruk, vannverk, industri mfl., med teknisk plastmateriale
som PE-HD, POM, samt stål. Avdelingen har en avansert maskinpark med CNC-maskiner, sveisemaskiner og spesialutstyr.

På grunn av økt aktivitet søker vi

Produksjonsarbeidere
og Montører
Arbeidsoppgaver

Produksjon av vannbehandlingsutstyr, filter, ventiler
og spesialutstyr til havbruk og annen industri. Bidra
til at avdelingen fortsatt er best i bransjen når det
gjelder produkter og leveringskvalitet. Samarbeid
med kunder og internt for å sikre at leveransen er
i henhold til en god spesifikasjon med solid
dokumentasjon. Installasjon og produksjon av PE
rør / rørkonstruksjoner, vannbehandlingsutstyr,
filter, ventiler og spesialutstyr til havbruk og annen
industri.

Kvalifikasjoner

- Fordel med erfaring fra industriproduksjon.
- Fordel med erfaring med bruk av håndverktøy
		 og maskiner.
- Læringsvilje og arbeidslyst kan kompensere for
		 formell kompetanse.

Montør-relaterte arbeidsoppgaver
		
		

Installasjoner / montering av våre produkter
hos kunder.
Planlegging av tekniske anlegg og lignende i
samarbeid med kollegaer og kunder.

Produksjons-relaterte
arbeidsoppgaver
		

Montering og bearbeiding av våre produkter.
Bearbeiding av deler til produksjon og til kunder.
Prefabrikkering. Maskinering av deler til 		
produksjon og til kunder

Personlige egenskaper

- Positiv holdning, fleksibel, strukturert og godt
		humør.
- Gode samarbeidsevner.
- Trives med arbeid i høyt tempo.
- Evne til å jobbe selvstendig.
- HMS fokus.

Vi legger stor vekt på nøyaktighet, samarbeidsevne
og vilje til å yte ekstra innsats når det trengs.

Vi tilbyr
•
		
•
•
		
•
		
•

En spennende og utfordrende mulighet i et
internasjonalt selskap i utvikling.
Være med å utvikle fremtidsrettede løsninger.
Konkurransedyktige betingelser og gode
forsikring, pensjon og personalordninger.
Et hyggelig, kompetent og uformelt arbeidsmiljø
i en spennende bedrift i rivende utvikling.
Vi har stor fokus på arbeidsmiljø.

For eventuelle spørsmål, kontakt
Per Anton Støylen - COO: Mobil 926 48 132
Kort søknad og CV sendes
per.anton.stoylen@aquaservice.no

