
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Hvis du synes
dette høres spennende ut, så vil vi gjerne høre fra deg!

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Serviceleder
Thomas Folland på tlf. 91 72 96 74. Søknad med CV sendes
pr. e-post til thomas@stomcranes.com innen 15/11 2021

Reksundveien 119, 6533 Averøy
stormcranes.com

LEDIG STILLING!
SERVICETEKNIKER

Storm Cranes AS er et lokalt eid og drevet
selskap som ble etablert i 2019. Firmaet er
lokalisert på Langøya i Averøy kommune og
driver med utvikling, salg og produksjon av
hydraulisk dekksutstyr som kraner, a-rammer
og daviter hovedsakelig om bord i båter.
Bedriften er i Bedriften er i vekst og er nå ute etter å styrke
sin service avdeling med en servicetekniker.

Stillingen rapporterer til serviceleder og skal
bidra aktivt ut mot kunder innen service, salg
og utvikling av systemer og rutiner. Hoved-
sakelig vil arbeidsted være ved vårt verksted og
servicekai på Langøya, men det må også be-
regnes kortere og lengere reiseoppdrag i inn-
og utland.og utland.

Ønskede kvalifikasjoner:
Utdanning/fagbrev innen mekaniske fag eller
elektro/automasjon vil være en fordel. God teknisk
erfaring kan eventuelt kompensere for manglende
formell utdannelse
Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
Gode HMS holdninger

KKunnskap og erfaring med hydrauliske systemer
er et krav
Evne til selvstendig arbeid og samarbeid

En aktiv lagspiller med gode kommunikasjons-
og samarbeidsevner
Svært motivert for nye utfordringer
Sterkt kundefokus og gjennomføringsevne
StruktuStrukturert og ansvarsfull
God arbeidsmoral og praktiske ferdigheter
Du må være fortrolig med bruk av dataverktøy
Førerkort klasse B

Stillingsinnhold:
Varierte oppdrag innen service og vedlikehold,
oppgraderinger og modifikasjoner av kraner og
løfteutstyr og hydraulikksystemer
Oppfølging av produksjon og kvalitetssikring

Montering, testing, bygge-oppfølging og igang-
kjøring av egenprodusert utstyr som kraner og
dekksutstyr i egne lokaler samt ute hos kunderdekksutstyr i egne lokaler samt ute hos kunder
Bygge relasjoner med våre kunder og leverandører
Arbeide både selvstendig og i team

Aktivt bidra med din kompetanse inn i teamet for
å nå våre og våre kunders mål
Forebyggende service på maskiner og utstyr
Vedlikehold og feilsøking
Dokumentasjon Dokumentasjon av utført arbeid
Delebestillinger

Vi tilbyr:
Gode personlige utviklingsmuligheter          Spennende og allsidige arbeidsoppgaver          Konkurranse-
dyktige lønnsbetingelser          Interessant jobb i et kollegialt, godt miljø          Pensjons- og forsikrings-
ordninger          Vi legger stor vekt på å ha en trivelig arbeidsplass, med godt humør og stor takhøyde


