
 
Teknotherm Gruppen er ledende innen salg, design og produksjon av kulde- og ventilasjonsanlegg til skip og offshore.  

Grupen har hovedkontor og produksjon i Halden, avdelingskontor i Ålesund, samt datterselskaper i Bergen, Tromsø, Gøteborg,  
Stettin, St. Petersburg, Istanbul, Seattle og Wuxi (Kina).  

Teknotherm Gruppen har 150 kompetente medarbeidere på verdensbasis, og omsetter for ca. 280 MNOK pr år.   
Gruppen har et solid eierskap gjennom sine to hovedaksjonærer Eagle AS og det internasjonale konsernet Heinen & Hopman.  
Som en del av Heinen & Hopman er vi tilstede med kontorer og produksjonsfasiliteter i 19land, og er en del av et nettverk på  

nærmere 2200 ansatte på verdensbasis.

KULDEMONTØR

Vi utvider vår virksomhet i Ålesund gjennom å bygge en slagkraftig og god servicefunksjon for hele  
konsernet. Derfor søker vi etter kuldemontør for snarlig tiltredelse. Vi kan tilby en spennende jobb med 

store utviklingsmuligheter hvor man kombinerer lokal tilhørighet med et internasjonalt arbeidsfelt.  

Arbeidsoppgaver:
• Igangkjøring- og serviceoppdrag på kuldeanlegg ombord i skip og offshoreinstallasjoner  
 i inn- og utland
• Montasjeledelse ved større anlegg
• Reisevirksomhet må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:
• Helst fagbrev i kuldemontørfaget, gjerne kjølemaskinistskole
• Kunnskap om elektro / PLS-styringer
• Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
• Må kunne arbeide selvstendig
• Sertifikat i TIG-sveising eller god kunnskap til det
• God kjennskap til bruk av dataverktøy
• Oppfordrer evt. maskinister til å søke

Vi kan tilby:
• Et godt arbeidsmiljø i en liten, men sammensveiset organisasjon
• Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver for hele konsernet 
• Støtte i en organisasjon med høy og allsidig fagkompetanse
• Konkurransedyktige betingelser, inkludert fleksible arbeidstidsbestemmelser

Stillingen inngår i konsernets serviceavdeling og vil rapportere til servicesjef.

For øvrig legger vi vekt på evnen til å være service- og løsningsorientert, strukturert og nøyaktig,  
samt ha kommersiell forståelse. Du vil ha base på servicekontoret i Ålesund (Breivika) og mønstrer der. 
Ellers vil arbeidet foregå på skip lokalt og internasjonalt med noe reparasjon og overhalingsarbeid på 
servicekontoret. 
 
 
Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til servicesjef Knut Roger Vågenes på tlf. 918 26 852 eller e-mail 
knutroger.vagenes@teknotherm.no. 
 
Søknad med CV og attester sendes innen 15.11.2017 til: knutroger.vagenes@teknotherm.no.  
Søknadene vil bli behandlet fortløpende.
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