
KULDEMONTØR

Vi har høy aktivitet og har behov for å styrke vår servicefunksjon, og søker etter en dyktig kuldemontør til  
vår avdeling i Tromsø.

Vi kan tilby en spennende jobb med store utviklingsmuligheter hvor man kombinerer lokal tilhørighet 
med et internasjonalt arbeidsfelt.

Primære arbeidsoppgaver vil bl.a. omfatte:
• Igangkjøring- og serviceoppdrag på kuldeanlegg ombord i skip
• Reparasjonsarbeid og service på kuldeanlegg
• Kompressoroverhalinger
• Reisevirksomhet må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:
• Helst fagbrev i kuldemontørfaget, gjerne kjølemaskinistskole eller erfaring som maskinist
• Kunnskap om elektro/PLS-styringer
• Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
• Må kunne arbeide selvstendig
• Sertifikat i TIG-sveising eller god kunnskap innenfor området er en fordel
• God kjennskap til bruk av dataverktøy
• Faglig interessert 

Stillingen inngår i konsernets serviceavdeling og rapporterer til Site Manager Ålesund. 
Ellers 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. Ellers vil arbeidet foregå på skip 
lokalt og internasjonalt med noe reparasjon- og overhalingsarbeid på servicekontoret.

Vi tilbyr en interessant stilling i en internasjonal bedrift med gode kollegaer og konkurransedyktige 
betingelser. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å forme din egen hverdag innenfor de 
rammene som naturlig tilligger stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Site Manager Per Åsmund Pedersen,   
på tlf. 94 00 57 37 eller e-post per.pedersen@teknotherm.no.
Alle henvendelser behandles konfidensielt. 
 
Søknad med CV sendes pr. e-post snarest til HR manager Lene Skram på lene.skram@teknotherm.no.  

Teknotherm Marine AS
www.teknotherm.com

 
Teknotherm Marine AS er ledende innen salg, design og produksjon av kulde- og ventilasjonsanlegg (HVAC&R) til skip og offshore. 

Vi har en solid eier i Heinen & Hopman, et internasjonalt konsern innenfor vårt marked, og som har avdelinger i 15 land med  
nærmere 2.000 ansatte på verdensbasis.

Vi har hovedkontor og produksjon i Halden, avdelingskontorer i Oslo, Ålesund, Bergen og Tromsø, samt datterselskaper i Gøteborg, 
Stettin - Polen, St. Petersburg  Russland, Seattle - USA og Wuxi - Kina.  

Teknotherm Gruppen har ca. 170 kompetente medarbeidere på verdensbasis, hvorav ca. 135 i Norge.   


