
 

NLI AS består av 4 operative selskaper. Virksomheten er lokalisert i Vestfold, 
Telemark og Stenungsund i Sverige. Konsernet leverer tverrfaglige tjenester i 
form av prosjekter, ingeniørtjenester og vedlikehold til markedssegmentene 
Infrastruktur, Industri, Vannkraft og Olje & Gass. NLI er en del av Ard gruppen. 

NLI Elektrosystemer er et datterselskap i konsernet og våre 100 faste ansatte leverer elektro, instrument 
og automasjonsprosjekter. Selskapets hovedkontor er i Tønsberg med prosjekter spredt over hele 
Skandinavia.   
 

Energimontør   

På grunn av økt ordrereserve søker vi etter en erfaren montør Gr. A/H med stort 
engasjement og fleksibilitet og som trives med nye utfordringer. Du blir en sentral person i 
vår videre utvikling.  

Er du energimontør/ kraftverksmontør og har lyst på ny jobb - enten fast stilling eller for en 
periode? Vil du jobbe vanlig dagtid eller rotasjon? Vil du jobbe i et godt miljø i et solid og 
velfungerende selskap? Vi trenger flere dyktige montører for konkrete oppdrag, og vil veldig 
gjerne snakke med deg som har godkjent utdanning og erfaring innen høyspent, og som 
ønsker en relevant og interessant jobb innen faget. 

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver vil være: 

 Arbeidet kan variere noe avhengig av oppdraget, men typisk kan det være 
termineringer, vedlikehold, reparasjon og nybygging av kabellinjer, brytere / 
trafostasjoner og elektrisk infrastruktur opp til 66 KV.  

 Kommunikasjon mot kunder, konsulenter og øvrig byggeledelse 

Du vil jobbe med dyktige fagfolk og krevende prosjekter i et selskap som har høye 
kvalitetsstandarder og ambisjoner 

Kvalifikasjoner: 

 Du MÅ ha godkjenning som høyspentmontør/ Energimontør (Gr. H). Om du har 
din praksis og utdanning fra et annet land enn Norge, er det obligatorisk med 
DSB-godkjenning (3 års relevant erfaring kreves, se www.dsb.no). 

 Du MÅ også kunne lese norske skriftlige dokumenter og forstå norsk.  
 Fordel med Gr L, men ikke krav   

Personlige egenskaper som vektlegges: 

 Initiativrik, strukturert og løsningsorientert 
 Fokus på kunde og lønnsomhet 
 Lagbygger med høy arbeidskapasitet 

Da prosjektene og verdiskapningen skjer ved anleggsstedet må reisevirksomhet påregnes. 
Vi jobber ofte rotasjon. Stillingen rapporterer til Faglig Ansvarlig og Prosjektleder   

Spørsmål om stillingen kan rettes til Olav Bolseth, +47 48 00 82 55 

Kortfattet søknad med CV sendes: olav.bolseth@nli.no  


