Norwegian Group har spesialisert seg på multidisiplintjenester, der det grunnleggende elementet er tilkomst
teknikk. Oftest er dette kombinert med mekaniske tjenester, sertifiserte sveisere samt et bredt spekter
innen inspeksjon. Norwegian Group utfører oppdrag i høyden på en trygg og effektiv måte. Inspektører og
operatører har høy kompetanse på flere fagfelt og jobben blir alltid utført med stort fokus på sikkerhet og kvalitet.
Selskapets hovedkontor er lokalisert i Volda, der blir hovedtyngden av våre oppdrag både nasjonalt og internasjonalt styrt fra.

LEDIGE STILLINGER:

T T & NDT
Ønsker du å jobbe med noen av de beste operatørene innenfor arbeid i høyden, da er
dette stillingene for deg. For å imøtekomme økt ordreinngang og aktivitet skal vi ansette
faglig dyktig personell i faste stillinger. Oppdragene er basert på faste rotasjoner samt
spot oppdrag onshore og offshore.
ARBEIDSOPPGAVER

PERSONLIGE EGENSKAPER
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Tilkomstteknikk
Mekanisk
ISO
Rigging
FG
Elektro

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
•
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•

Erfaring fra Olje & Gass industrien
NS9600 Tilkomstteknikk Sikringsledere
NS9600 Tilkomstteknikk nivå 1-3
Offshoresertifikat og helseattest
Riggesertifikat
Relevante fagbrev til arbeidsoppgavene
Lang erfaring innen relevante fag kan kompensere
for manglende fagbrev
• NDT ISO 9712 Nivå 2 innen RT, UT, ET, MT, PT & VT

Liker og mestrer høyt arbeidstempo
Selvstendig og løsningsorientert
Sikkerhets- og kvalitetsbevisst
Entusiastisk og positiv
Gode kommunikasjonsevner
Flytende i Norsk og Engelsk skriftlig som muntlig
Engasjert, strukturert, proaktiv og positiv
arbeidsholdning
• Høyt fokus på å yte god serviceinnstilling i alle ledd

VI TILBYR
• Godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente
kollegaer
• Gode utviklingsmuligheter
• Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
• Utfordrende arbeidsoppgaver

Tiltredelse snarest / Søknadsfrist 21. februar 2019
For flere opplysninger om stillingene ta kontakt med Lasse Gravdal +47 990 12 312,
Morten Borøchstein +47 994 97 957 eller vårt sentralbord +47 700 76 000.
Søknad og CV sendes til mrb@nog.as og lasse@norwegiangroup.no
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