
 
Teknotherm Marine AS er Norges ledende kuldefirma innen salg, design, produksjon og service av kuldeanlegg til skip og off-

shore. Selskapet har hovedkontor og produksjon i Halden og avdelingskontor i Ålesund. Selskapet inngår i Teknotherm-gruppen, 
som har egne datterselskaper i Tromsø, Gøteborg, Stettin, St. Petersburg, Istanbul, Zepje (Bosnia) og Wuxi (Kina).  

Gruppen har ca. 160 medarbeidere, og omsetter for ca. 300 MNOK pr år.   
Selskapet har et solid langsiktig eierskap og er en del av Eagle konsernet.  

Vi har lykkes meget godt i markedet og ønsker å knytte til oss flere kompetente medarbeidere for å bygge selskapet videre.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Vi ønsker å styrke konsernets operative ledelse, og søker til Teknotherm Marine AS sin virksomhet i Norge ny

Vi ser etter en forretningsorientert og energisk leder med teknisk bakgrunn og evne til operativ 
ledelse og handlekraft. Stillingen vil ha ansvaret for selskapets virksomhet i Norge med hovedfokus 
på selskapets verdikjede i Halden. Stillingen rapporterer til konsernsjef. 

Ansvarsområder:
• Resultat- og personalansvar for selskapets virksomhet i Norge og fabrikk i Kina
• Daglig ledelse og utvikling av selskapets operative drift og verdikjede i Halden
• Ansvar for å utvikle og vedlikeholde selskapets produktportefølje
• Koordinere selskapets samlede produksjonskapasitet, inkl. fabrikk i Kina
• Personal, HMS og internkontroll for virksomheten i Norge
• Deltakelse i gruppens konsernledergruppe

Kvalifikasjoner:
• Siv.ing./ingeniørutdannelse el. tilsv., gjerne med tilleggsutdannelse innen økonomi og ledelse
• Erfaring med prosjektering og produksjon av mekaniske systemløsninger
• Forretningsmessig forståelse og resultatorientert holdning 
• Operativ og handlekraftig lederstil
• Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
• God sosial kompetanse med evne til å definere felles mål og skape resultater i team 
 
Manglende teoretisk bakgrunn eller merkantil høyskoleutdannelse kan oppveies av relevant erfar-
ing og dokumenterte resultater. Vi ser gjerne at også yngre kandidater med rett innstilling og ambi- 
sjoner søker. For rett kandidat vil et grundig og personlig introduksjonsprogram bli gjennomført.  
Det er ønskelig med lokal geografisk forankring til Østfoldregionen. 

Vi kan tilby:
• Et godt arbeidsmiljø i et konsernovergripende globalt faglig miljø
•  Internasjonalt marked og nettverk
•  Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med stor frihet innenfor rammene 
 av å skape resultater
• Konkurransedyktige betingelser
• Personlig utvikling og ledererfaring

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konsernsjef Roy Moberg  
på tlf. 90 64 93 39 eller e-mail roy.moberg@teknotherm.no.

Søknad med CV og attester sendes via e-mail til: admin@teknotherm.no innen 10. april 2015.
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