– green future

Redox AS har oppdrettsnæringen som hovedmarked og vi jobber både i Norge og i internasjonalt.
Vi leverer utstyr som sikrer fiskevelferd og biosikkerhet, og vi er størst i Norge innenfor segment
Brønnbåter. I tillegg har vi utviklet en rekke innovative løsninger innenfor vannbehandling samt
desinfisering av prosessutstyr der ozon er vårt viktigste verktøy. Redox AS ble etablert i 2004
og har hatt en positiv og sunn vekst. Vi er i dag 12 ansatte og omsetter for ca. 60 millioner.

Som følge av økende oppdragsmengde trenger vi en dyktig medarbeider til å følge
opp våre kunder med service og vedlikehold på levert utstyr og søker derfor:

Servicetekniker
Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•

 tførende servicemann med ansvar for service og reparasjoner på vårt utstyr om bord i båter og på land.
U
Tekniske undersøkelser og feilsøking
Rett person kan etter hvert får ansvar for å lede avdeling for service og salg ettermarked.
Videreutvikling av firmaets service- og vedlikeholdsarbeid og rutiner
Kontakt med våre underleverandører, herunder delta på kurs/opplæring hos dem.

Ønskede kvalifikasjoner
• T
 eknisk fagskole/fagbrev innenfor mekaniske fag, men relevant erfaring vil også bli vektlagt.
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
•
•
•
•
•
•

 ositiv og løsningsorientert
P
Gode samarbeidsevner, lagspiller
Strukturert
Teknisk og praktisk anlagt
Selvgående
Etterrettelig

Vi kan tilby
•
•
•
•
•

S pennende og allsidige arbeidsoppgaver
Opplæring internt og hos leverandører
Gode faglige- og personlige utviklingsmuligheter
Pensjons- og forsikringsordninger
Konkurransedyktige betingelser

Hvis du synes dette høres spennende ut, så vil vi gjerne høre fra deg!
Dersom du ikke tilfredsstiller absolutt alle våre krav til kvalifikasjoner og bakgrunn, men likevel mener
at dette er en stilling som du har riktig bakgrunn og kvalifikasjoner for, vil vi likevel oppfordre deg til å søke.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Sigmund Røeggen på tlf. 905 48906
eller e-post: sigmund@redox.no
Søknad med CV sendes pr. e-post til post@redox.no innen 23/7 2018.
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