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BLI MED OSS INN I FREMTIDEN:
Grunnet økende ordremengde og stor aktivitet, søker vi flere dyktige medarbeidere til å styrke vår stab
av høyt kvalifiserte og motiverte mekanikere.
Halaas og Mohn AS er et mekanisk verksted innen on- og offshore industrien med norske og
internasjonale kunder og har flere langvarige kontrakter med tunge aktører i oljebransjen. Selskapet
ble etablert i 1992 og har ca. 20 ansatte. Selskapet satser videre på fremtiden og søker derfor etter
nye dyktige medarbeidere.
For mer info se: www.halaas.no.

Industrimekaniker:
Vi søker en person med engasjement og nysgjerrighet. Du bør ha bred erfaring innen mekanisk arbeid
og søkere med kompetanse innen hydraulikk oppfordres spesielt til å søke. Arbeidsoppgavene har
stor bredde og vil være varierende. Stillingen vil medføre reiseaktivitet både på land og offshore.

ARBEIDSOPPGAVER:
•
•
•

Generell service og vedlikeholdsoppgaver i eget verksted, samt oppdrag ute hos våre kunder
både på land og offshore.
Bistå ifm. utarbeidelse av tilbud.
Bli kjent med selskapets tekniske løsninger og muligheter.

KVALIFIKASJONER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God kompetanse innen fagområdet hydraulikk.
God kompetanse innen fagområdet roterende maskineri.
Fagbrev (Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse).
Initiativrik og selvstendig med god orden vedrørende planlegging og gjennomføring av arbeid.
Strukturert, ryddig og dyktig i faget.
Liker å arbeide selvstendig, men kan også samarbeide.
Godt humør og liker utfordringer.
Gode formidlingsevner på norsk og engelsk.
Gode digitale ferdigheter.
Ønskelig at søker har offshore sertifikater.

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med daglig leder Fredrik Halaas på tlf. 715 72 858
eller på mail: fredrik.halaas@halaas.no.
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