
 
Teknotherm Gruppen er ledende innen salg, design og produksjon av komplette HVAC- og kjølesystemer 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 19 land, og er en del av et nettverk på  

nærmere 2200 ansatte på verdensbasis.

PROSJEKTLEDER

Teknotherm Marine HVAC i Bergen er vårt kompetansesenter for komplette HVAC-systemer til skip,  
og vi ønsker å tiltrekke oss de beste medarbeiderne i bransjen. 

Vi søker derfor etter: 

Arbeidsoppgaver:
• Prosjektledelse av HVAC-prosjekter - fra enkle leveranser til store, komplekse passasjerskip 
• Ansvar i prosjektgjennomføring mht. økonomi, kvalitet og fremdrift
• Delta i tilbudsfasen, inkl. kontraktsforhandlinger
• Sørge for godt samarbeid og involvering med alle deltagere i prosjektene
• Søke innovative og fremtidsrettede løsninger for prosjektene
• Sørge for tillitsskapende kunde- og leverandørforhold
• Reisevirksomhet må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant teoretisk utdannelse
• Relevant erfaring fra prosjekter, enten fra maritim næring eller innen ventilasjon
• God teknisk kunnskap og forståelse
• Initiativrik, utadvendt og kontaktskapende
• Gode kunnskaper i bruk av Office-programvare
• Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
• Serviceinnstilt, samt ha evnen til å være en problemløser for kunden
• Bunnlinjefokus; identifisere potensielle muligheter og eventuell risiko
• Gode lederegenskaper; inspirere og koordinere andre
• Systematisk tilnærming
 
Vi kan tilby:
• Et godt arbeidsmiljø med mulighet for personlig utvikling
•  Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver mot et ekspansivt og internasjonalt marked
• Gode utviklingsmuligheter
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Konkurransedyktige betingelser

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til avd.leder prosjektavd. Jørn Gade Olesen : jgo@teknotherm.no,  
tlf. 95 89 20 73. 
 
Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes innen 20.11.2017 til: karina.tveit@teknotherm.no. 
Søknadene vil bli behandlet fortløpende.
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