NLI AS består av fyra operativa företag. Verksamheten är placerad i Vestfold
och Telemark i Norge och Stenungssund i Sverige. Koncernen levererar
multidisciplinära tjänster i form av projekt, ingenjörstjänster och underhåll till
marknadssegmenten Infrastruktur, Industri och Olja & Gas. NLI är en del av
Ard-Group, som har verksamheter i manga länder.
NLI Solutions AB, med kontor i Stenungssund, arbetar med multidisciplin projekt och underhåll mot den
lokale industrin, medan NLI Elektrosystemer AS är ett Norskt ingenjörs och installationsföretag med
leveranser inom elektro, instrument och automatisering.
I Stenungssund har koncernen flera större projekt gående och vi önskar nu att styrka vår E&I
kompentens riktat mot underhåll, projekt och ingenier tjänster.

Platschef/Avdelningsledare Elektro och Instrument - Stenungsund
Vi söker dig med erfarenhet av projektledning från process, olja & gas, kemisk och
petrokemisk industri, främst mot Elektro och Instrument.
Du som har stort engagemang, flexibilitet och som trivs med utmaningar.
Du blir en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt och utveckling.
Vi tror att Du övergår kundens förväntningar genom din kunskap, driv och intressen.
Centrale uppgifter och ansvarnsvar för egna E&I projekt, både tekniskt, ekonomiskt och
genomföring.



Kund och leverantör tjänst, fokus på ny business och försäljning
Du kommer att arbeta tätt både strategisk och operativt med vårt systerbolag NLI
Elektrosystemer AS och därigenom bidra att utveckla koncernens ambisjoner i
Stenungssunds region.

Kvalifikasjonar :






Högskole-/Civilingenjör inom området eller likvärdig kunskap
Måste kunna gå in som konsult hos kund, samtidigt som du se efter nya
möjligheter till affärer
Marknads och bransch kunskap
Standarder inom disciplinen
Du måste behärska engelska, skriftligt och muntligt

Personlige egenskaper som viktläges:










Säkerhetsmedveten
Nätverk med gode relationer i branschen
Analytiskt tänkande
Teamwork och samarbete
Initiativtagande
Målmedvetenhet
Ordning och kvalitetsmedvetande
God kommunikativ förmåga
Fokus på kund och lönsamhet

Frågor om ställningen kan riktas till Olav Bolseth, +47 48008255, VD NLI Elektrosystemer AS
Ansökan med CV skickas: olav.bolseth@nli.no

