Er du vår nye kollega?

JRL Automasjon er i vekst og søker
en dyktig tavlebygger.
For å håndtere økende aktivitet ønsker JRL Automasjon å styrke
sin produksjonsavdeling. Vi søker nå etter en tavlebygger
med erfaring fra automasjonstavler og Formtavler/byggtavler.
JRL Automasjon er et selskap i Malthe Winje Gruppen.
Malthe Winje Automasjon AS består av flere selskaper i Norge, Sverige, Finland,
Estland, Latvia, Frankrike og Kina. I tillegg har vi flere spennende aktiviteter
og prosjekter i Afrika. Konsernet består av om lag 150 dyktige og erfarne ansatte.
Vi har levert et betydelig antall prosjekter innen våre virksomhetsområder.
Konsernets samlede omsetning er om lag 450 MNOK.
Se www.mwg.no for mer informasjon om selskapet.

Arbeidsoppgaver:

Ønskede kvalifikasjoner:

• Tavlebygging.

• Erfaring som tavlebygger/
automatiker.

• Ta en aktiv del i prosjektering.
• Bistå ved igangkjøring av alle
typer lavspentanlegg.

• Prosessforståelse og erfaring
med PLS.

Personlige egenskaper:
• Vi ser etter deg som er utadvendt
og interessert, med gode
kommunikasjonsevner.

Utdanning:

• Selvgående og selvstendig .

• Sertifikat for bil (B/BE).

• Vi ønsker at du har fagskole
med fagskole som tavlebygger.

• Du har lagånd og godt humør.
• Vi ønsker ressurspersoner som er
fleksible, serviceinnstilt og med
gode samarbeidsevner.
• En selvstendig pådriver med et
ønske om å nå JRL og Malthe
Winjes felles mål.

JRL kan tilby:
• Arbeid i et sterkt og genuint fagmiljø med flere yrkesgrupper som
jobber tett opp mot alle avdelinger i Malthe Winje Gruppen.
• Moderne og fremtidsrettet teknologi.
• Gode muligheter til å påvirke egen hverdag og selskapets beslutninger.
• Konkurransedyktig betingelser.
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en avdeling i vekst.
• Uformelt godt faglig og sosialt miljø.
• Gode pensjons og forsikringsordninger.

Frist: Snarest
Arbeidssted: Hovedkontor, Haukeliveien 48, Oppegård.
Tiltredelse: Snarest og etter avtale.
Kontraktsform: Fast ansettelse.
Merk: Vi intervjuer fortløpende, så søk gjerne snarest.
For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen,
kontakt; Jan Remi Svendsen
tlf. 90 69 10 47 | e-post: remi@jrl.no

www.mwg.no

