Litt om oss
Lofotkraftkonsernets hovedvirksomhet er utbygging og drift av elektrisitetsnettet i Lofoten. Konsernet driver dessuten med kraftproduksjon,
utbygging og drift av fiberoptisk bredbånd samt installasjonsvirksomhet.

Forsyningsområdet har til sammen ca 24.000 innbyggere og omfatter de seks Lofotkommunene, som også er konsernets eiere. Konsernet har
om lag 130 ansatte. Lofotkraft er sertifisert etter ISO 9001 Kvalitetsstyring og ISO 14001 Miljøstyring.

Energimontør
Vil du være med på laget?
Lofotkraft har de siste årene jobbet mye med fornying av strømnettet i Lofoten, og vi har fortsatt spennende prosjekter foran oss.
Vi ønsker nå å styrke vår montørstab med flere dyktige montører både ved avdelingskontoret på Leknes og ved hovedkontoret i Svolvær. Vi er
særlig på jakt etter deg som har noen års erfaring fra bransjen og som gjerne ønsker litt ekstra ansvar i form av å være bas.
Lofotkraft har et godt omdømme i regionen, og et trygt og godt arbeidsmiljø. Du vil få lønn etter avtale og gode pensjons-, forsikrings- og
velferdsordninger. Høres dette fristende ut, så ikke nøl med å søke.
Søknadsfrist: 31. mars 2018
Har du spørsmål til stillingen er det bare å ta kontakt med montasjesjef Tor Johnsen på telefon 957 06 012, eller ressursstyrer for montører
Magne Kjærstad, telefon 916 29 665
Søknaden sendes elektronisk via link på denne siden.
Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no
eller ring på telefon: 75 54 22 20

Sentrale arbeidsoppgaver
Montasje i forbindelse med ny- og reinvesteringer av alle typer lav- og høyspenningsanlegg i distribusjonsnettet
Forebyggende vedlikehold og reparasjoner
Feilsøking og -retting
Vakt og beredskap
Det må påregnes arbeidsoppgaver i hele Lofoten, som er vårt forsyningsområde.

Vi søker deg som kan vise til følgende kvalifikasjoner
Fagbrev som energimontør
Allsidig erfaring fra arbeid på kraftnettet, 0,23 til 132kV
Kvalifikasjoner og erfaring med AUS-arbeid er en fordel
Bilsertifikat klasse BE. Fordel med flere sertifikater
Fortrolig med data som arbeidsverktøy
Gode norskkunnskaper
Personlige egenskaper:
Våre montører samhandler med alle ledd og nivåer i selskapet, samt kunder og leverandører. Du må jobbe etter gjeldende forskrifter og holde
deg oppdatert på lover og regler av hensyn til sikkerheten under arbeidet
Du bør derfor ha:
gode kommunikasjons- og samarbeidsevner - dvs. at du må kunne jobbe i team, samtidig som du har evne til å jobbe selvstendig og
være en problemløser
evnen til å jobbe strukturert og nøyaktig
interesse av HMS- og forbedringsarbeid
stå-på-vilje og være en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet
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