Sperre AS er en del av AKVA Group som er verdens
ledende leverandør av utstyr til fiskeoppdrettbransjen
med en årlig omsetning på 1,5 milliard.
Sperre AS har 18 ansatte, og vi holder til på Notodden,
i Telemark Teknologipark hvor vi utvikler og produserer
Undervannsfarkoster/ROV,og kundespesifiserte subsea systemer.
Vi er markedsledere innen produksjon av elektriske
ROV systemer og fjernstyrte undervannsfarkoster i Norge.

TEKNIKER / INGENIØR, ELEKTRONIKK-DATA
Vi søker etter en allsidig, selvstendig og initiativrik person som ønsker å bidra til å
utvikle vår bedrift videre med vårt team. Hos oss vil du jobbe i team på avanserte
tverrfaglige prosjekter, bidra med teknisk salgsstøtte og gi produktsupport. Våre
prosjekter er rettet mot havbruk, forskning og subsea virksomhet.
Du er selvgånde og ser selv hva som må gjøres, er strukturert, kan samarbeide og vil
dele din kunnskap med dine kollegaer. Du liker å finne praktiske løsninger, tar
utfordringer på strak arm og kan trå til når det gjelder, selv om det kanskje er utenfor
ditt kjerneområde.
Er du en person med praktisk og teoretisk bakgrunn, sans for problemløsning og
kanskje i tillegg har erfaring fra oppdrettsnæring eller offshore, da trenger vi deg.
Arbeidsoppgaver:










Utføre test og kontroll på nye kort og produkter
Lage testrutiner for elektronikk produkter
Prosjektledelse på systemleveranser
Igangkjøring og sluttkontroll av FNC og ROV systemer
Oppfølging av dokumentasjon og arbeidsbeskrivelser
Produkt og prototype testing
Support til kunder
Programmering
Noe reisevirksomhet i forbindelse med igangkjøring, oppfølging og service
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Ønskede kvalifikasjoner:






Erfaring fra prosjektledelse
Programmeringserfaring fra eks. C, structured text, python, JAVA eller HTML
Erfaring fra generell elektronikk og elektro utstyr
Evne til selvstendig og nøyaktig arbeid
Referanser ønskes

Vi er først og fremst ute etter deg som synes det vi holder på med er spennende, og
som blir engasjert av å jobbe i en liten dynamisk bedrift der du får jobbe med varierte
arbeidsoppgaver. Føler du at dette er riktig for deg og at du kan bidra inn mot noen
av de oppgavene vi ønsker å løse, oppfordrer vi deg til å ta kontakt for mer
informasjon eller sende inn en søknad.
Vi tilbyr
• En spennende arbeidsplass i et uformelt arbeidsmiljø
• En arbeidsplass i nye moderne industrilokaler
• Gode velferdstilbud
• Fleksibel arbeidstid
• Opplæring
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Konkurransedyktig lønn
Nærmere opplysninger om stillingen fåes av:
Wenche Haugerud tlf. 35025000
www.sperre-as.com
www.ttp.no
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes på mail til:
wh@sperre-as.com
Søknadsfrist: Mandag 21.8.2017
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