Skåland Rør & Industrimontasje AS er en
spesialbedrift med
stor kompetanse, og
solid «know-how»
innen damp- og
varmeenergi. Vi er
norsk eneforhandler av Danstokers
kjelprogram, og en
av Norges ledende
leverandører innen
levering av energi- anlegg. Vi har eget agentur på trykktanker/
trykkpåkjent utstyr,
skorsteiner, varmevekslere og biokjeler.
Vi prosjekterer og
utfører alle typer små
og store industriprosjekter, industrirørlegging, montasje
m.m. Våre kunder
finnes i alle næringer.
Vi utfører oppdrag i
hele Norge. Skåland
Rør & Industrimontasje AS er etablert
med administrasjon,
lager og verksted i
Hauge i Dalane, og er
en del av SRI Group
som i 2017 vil ha en
konsern omsetning
på ca 200 mill.

Lyst til å være med å videreutvikle firmaets og din
egen framtid sammen med oss? Da ønsker vi deg
velkommen som en del av teamet vårt.
Vi har i lang tid vært inne i en periode med kraftig ekspansjon og
vekst, og trenger nettopp deg. Har du erfaring og kompetanse på
noen av følgende områder, kan du være den vi ser etter:

SERVICETEKNIKER
(dampanlegg, olje/gass brennersystemer, fornybare energi løsninger som varmepumpeteknologi etc)
Reisevirksomhet er en del av denne stillingen.

SALGSINGENIØR/INGENIØR
Arbeidsoppgaver:
● Teknisk prosjektering, saksbehandling, og prosjektledelse
innen energi anlegg.
● Ansvar og oppfølging av egne prosjekter og kunder.
● Kontakt med og holde for kunder.
● En del reisevirksomhet må påregnes
● Bidra til et godt samarbeid med kunder og kolleger
Bakgrunn:

● Ingeniør med erfaring innen prosess / energi / elektro / prosjek-

tering eller tilsvarende.

● Må beherske AutoCAD og 2D / 3D.
● Strukturert, positiv og engasjert.
● Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
● Selvstendig og initiativrik
● Ansvarsbevisst, ryddig og strukturer
● Gode pedagogiske evner, og liker å videreformidle kunnskap
● Må beherske norsk og engelsk.
● God kommersiell forståelse.

TEKNISK
TEGNER
Utdannelse fra videregående skole / teknisk fagskole.
●
● God kompetanse innenfor Autocad / 3D modulering.
● Generelt god datakunnskap.
● Mulighet for deltid, ca. 50 % stilling

Du må besitte relevant erfaring innenfor nevnte områder, være
villig til å stå på i perioder. Vi tilbyr godt arbeidsmiljø, variert
arbeid og frihet under ansvar, og vi verdsetter egne initiativ høyt.
Høres dette interessant ut? Da håper vi du tar kontakt med
Steinar Skåland på tlf. 950 45 161 for nærmere opplysniner om
stillingene.
Send oss gjerne din CV med annen relevant informasjon om deg
på steinar@srim.no
Alle henvendelser behandles konfidensielt
Dampkjel • Dampanlegg • Gass • Rustfritt • Næringsmiddel • Industrirør
Prosessrør • VVS • Fjernvarmesentraler • Biovarmeanlegg
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