
SITE MANAGER / KULDEMONTØR TROMSØ

Vi har høy aktivitet og har behov for å styrke vår servicefunksjon, og søker kuldemontør til  
vår avdeling i Tromsø. Stillingen er operativ med lokalt lederansvar.

Om deg:
•  Du har god erfaring fra kuldeanlegg (ammoniakk)
•  Du har lederegenskaper og ønsker å utvikle disse ytterligere
•  Du forstår hva som skal til for å levere god service
•  Din alder er underordnet, men du er omgjengelig og dyktig 

Arbeidsoppgaver:
•  Lede vår avdeling i Tromsø i samarbeid med Manager Service & Aftersales
•  Ansvar for oppfølging av kuldemontører ved avdeling Tromsø
•  Serviceoppdrag på kuldeanlegg ombord i skip

Ønskede kvalifikasjoner:
•  Fagbrev i kuldemontørfaget, gjerne kjølemaskinistskole/erfaring som maskinist
•  Kunnskap om elektro/PLS-styringer
•  Gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
•  God kjennskap til bruk av dataverktøy

Stillingen rapporterer til Manager Service & Aftersales. Du vil få administrativ støtte fra vår servicekoor-
dinator. Arbeidet vil foregå på skip lokalt med noe reparasjon- og overhalingsarbeid på servicekontoret. 
Det vil også være muligheter for reise internasjonalt dersom ønskelig.

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

Ta kontakt med Manager Service & Aftersales Arne Faanes for en uformell samtale på 
telefon 41 555 911 eller e-post arne.faanes@teknotherm.no.  
Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknader behandles fortløpende.

 
Søknad med CV sendes pr. e-post snarest til HR manager Lene Skram :  
lene.skram@teknotherm.no.  

Teknotherm Marine AS

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 2000 
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. 140 kompetente medarbeidere på verdensbasis, hvorav ca. 100 i Norge.   

Vi søker:

www.teknotherm.com


