Drømmer du
om ny jobb?

Roth Norge søker VVS Tekniker
Veksten hos Roth Norge fortsetter med en positiv utvikling, og for å dekke en større etterspørsel i markedet
trenger vi å styrke vår tekniske avdeling. Til vårt hovedkontor på Billingstad i Asker søker vi etter en faglig
dyktig, strukturert og selvstendig medarbeider.
Arbeidet omfatter bl.a.:
› Foreta tekniske beregninger og systemløsninger for våre kunder
› Prosjektering, tegning og tilbudsberegning, samt telefonsupport
› Bistå distriktsledere med tekniske beregninger, innsalg og teknisk informasjon
Dine kvalifikasjoner og egenskaper:
› Teknisk bakgrunn VVS; - rørleggermester, rørlegger med fagbrev og relevant erfaring, fagskoleingeniør KEM eller VVS Ingeniør
› God system- og produktkunnskap innen VVS med kjennskap til gjeldende krav og normer
› Positiv, utadvendt, fleksibel og serviceinnstilt med god skriftlig kommunikasjonsevne
› Teamorientert med gode samarbeidsegenskaper og bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
› Proaktiv, selvstendig og med høy ansvarsfølelse og stor fleksibilitet
› Erfaring med data, gjerne AutoCad og BIM, ikke noe krav da opplæring vil bli gitt
Vi kan tilby deg:
› Spennende og varierte faglige utfordringer
› Gode muligheter for utvikling innenfor faget
› Godt, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø med korte beslutningsprosesser
› Selvstendige arbeidsoppgaver med bred kontaktflate, gode påvirkningsmuligheter og ansvar
› Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og helseforsikring
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt vår rådgiver Aasmund Setsaas, Setsaas Conculting
på tlf. 917 06 467, Teknisk sjef Odd Rune Viddal på tlf. 995 44 513 eller
Managing Director Morten Øren på tlf. 909 82 405.
Se også www.roth-norge.no for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Vi imøteser din søknad med CV , via https://setsaas.recman.no/job.php?job_id=80582&path=bygg
Merk søknaden ” VVS Tekniker”.
Søknadsfrist: 31.01.2019

German quality since 1947

Roth Norge AS selger og markedsfører komplette gulvvarme- og tappevannsystemer til vann og varme. Vi er en del av Roth Industries GmbH, og med våre sterke logistikk- og systemløsninger fra vårt
nordeuropeiske hovedkontor, så er Roth Norge godt rustet på det norske markedet. Roth Norge er spesialister i gulvvarme- og tappevannsystemer, og har et bredt og komplett produktsortiment. I Norge
er vi 15 stolte medarbeidere med hovedkontor på Billingstad i Asker.
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