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• Regnskapsrapportering inkludert prosjektregnskap/controlling
• Likviditet-, arbeidskapital-, budsjett- og prognosearbeid
• Oppfølging og analyse av resultater
•  Videreutvikle rapporteringsrutiner og ledelsesrapporter
•  Delta i videreutvikling av ERP-system
•  Stillingen vil også ha oppgaver knyttet til administrative-, økonomiske-  

og ad-hoc prosjekter, både  i Brimer og som en del av Entec Group 
konsernet

Brimer AS er en ledende leverandør 
av glassfiberarmerte tankløsninger 
for oppbevaring og oppsamling av 
ulike væsker herunder høydebasseng 
for drikkevann til offentlig sektor, 
tankløsninger for landbasert oppdrett, 
ensilasjetanker til fiskerisektoren, 
kjemikalietanker til industrien og 
samletanker for gråvann til offentlig 
sektor. Brimer har sin produksjon på 
Kvamsøy, og funksjonærene varierer 
mellom kontor på Kvamsøy og/eller 
Ulsteinvik.

Selskapene Evotec AS, Brimer AS, 
og Servitech AS er samlet i et felles 
eierskap under teknologikonsernet 
ENTEC Group. ENTEC har fokus på 
effektive og bærekraftige løsninger 
for våre kunder. Vår ambisjon er å 
bygge en større aktør innenfor de 
markedene som selskapene i dag 
har sin kjerneaktivitet i. Innenfor 
vår AQUA-divisjon ser vi betydelige 
muligheter innenfor entrepriser for 
vann- og avløpsbehandling, samt 
produkter og systemer innenfor 
landbasert oppdrett, industri og 
fiskeri. Tilsvarende ser vi innenfor vår 
MARITIME divisjon i markedene for 
automatiserte handteringsløsninger, 
service og rørinstallasjoner.

ENTEC består i dag av ca. 170 
medarbeidere, og omsatte i 2019 for ca 
300 mill. kroner. Våre driftsselskaper 
opplever god ordreinngang og vi rigger 
oss for videre vekst.

Vi søker derfor etter

Økonomisjef / Controller

Vår nåværende Økonomisjef har gått over i en overordnet CFO stilling i 
konsernet og vi søker derfor etter Økonomisjef / Controller for Brimer AS. 
 
Viktige nøkkeloppgaver vil være:

Avhengig av kandidatens ønsker og kvalifikasjoner vil stillingens innhold 
og ansvar kunne tilpasses (Økonomisjef inkl. personalansvar vs  
Controller)

Brimer har kontorer på Kvamsøy og i Ulsteinvik. For riktig kandidat vil 
bedriften være fleksibel i forhold til kontorsted. Du får mulighet til å bli 
del av et sterkt team og utvikle deg i et vekstorientert selskap og konsern 
som er i utvikling. Du vil bli gitt tillit og mulighet til å ta styring over egen 
hverdag, samt frihet til personlig utvikling i et miljø preget av trivsel, posi-
tivitet og lagånd. 

Søknadsfrist: snarest
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av  
CFO Aleksander Eidem, tlf. 470 12 470. 
Søkere vil bli vurdert fortløpende og søknad sendes snarest til ae@entec.no.

• Kunde- og forretningsorientert
• Økonomisk utdanning og gjerne erfaring fra prosjektorientert 

forretningsdrift
• Løsningsorientert, og proaktiv tilnærming og tenkemåte
•  Vilje til å gå inn i detaljer og evne til å løfte blikket for å få helhetsbilde
• Evne til å både utfordre og støtte øvrige linjeledere/prosjektledere
• God framstillings- og formidlingsevne
• Gode evner til å samarbeide, motivere, og med stor stå på vilje

Egenskaper og ønsket erfaring:



 www.entec.no

• Samordne og videreutvikle vår HR policy og våre Personalordninger på 
tvers av våre driftsselskaper i konsernet

• Samordne og videreutvikle vår Kvalitetspolicy og våre Kvalitets-
systemer på tvers av våre selskaper i konsernet

• Samordne og videreutvikle vår Helse, Miljø og Sikkerhets (HSE) policy 
og våre HSE systemer på tvers av våre selskaper i konsernet

• Aktiv relasjonsbygger og med ansvar for det daglige samarbeidet  
med våre tillitsvalgte, våre ulike HSE utvalg og våre ansatte i sin  
alminnelighet

• Ansvarlig for våre Kvalitetssystemer og effektivisering og videre-utvik-
ling disse inkl ansvar for vårt ISO arbeid og -sertifikater

• Pådriver for strategisk utvikling av våre HR og HSEQ områder

Selskapene Evotec AS, Brimer AS, 
og Servitech AS er samlet i et felles 
eierskap under teknologikonsernet 
ENTEC Group. ENTEC har fokus på 
effektive og bærekraftige løsninger 
for våre kunder. Vår ambisjon er å 
bygge en større aktør innenfor de 
markedene som selskapene i dag 
har sin kjerneaktivitet i. Innenfor 
vår AQUA-divisjon ser vi betydelige 
muligheter innenfor entrepriser for 
vann- og avløpsbehandling, samt 
produkter og systemer innenfor 
landbasert oppdrett, industri og 
fiskeri. Tilsvarende ser vi innenfor vår 
MARITIME divisjon i markedene for 
automatiserte handteringsløsninger, 
service og rørinstallasjoner.

ENTEC består i dag av ca. 170 
medarbeidere, og omsatte i 2019 for ca 
300 mill. kroner. Våre driftsselskaper 
opplever god ordreinngang og vi rigger 
oss for videre vekst.

Vi søker derfor etter

HR & HSEQ leder

Stillingen vil få ansvaret for å samordne og videreutvikle våre ordninger 
og systemer for HR samt Kvalitet og HSE.  
 
Viktige nøkkeloppgaver vil være:

Vi har kontorer i Ulsteinvik, Kvamsøy og Sjøholt. For riktig kandidat vil 
bedriften være fleksibel i forhold til kontorsted. Du får mulighet til å bli 
del av et sterkt team og utvikle deg i et vekstorientert selskap. Du vil bli 
gitt tillit og mulighet til å ta styring over egen hverdag, samt frihet til per-
sonlig utvikling i et miljø preget av trivsel, positivitet og lagånd. 

Søknadsfrist: snarest
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av  
Konsernsjef Håvard Haanes, tlf. 976 64004.
Søkere vil bli vurdert fortløpende og søknad sendes snarest til post@entec.no.

• En utadvendt og god relasjonsbygger
• Ha erfaring fra personalledelse og arbeid innen HR og/eller HSEQ
• Sstrukturert og jobbe systematisk
• Kjent med spillereglene for partene i arbeidslivet og gjerne erfaring fra 

samarbeid med tillitsvalgte og  lønnsforhandlinger
• Selvgående, initiativrik, resultatfokusert

Vår nye HR & HSEQ leder må være:
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• Erfaring fra bygge- og anleggsbransjen 
•  Bred teknisk forståelse
•  Praktisk teknisk dyktighet
•  Kunnskap om komposittmateriale og produksjonsteknikkhet
• Ansvarlig for våre Kvalitetssystemer og effektivisering og videreutvik-

ling disse inkl ansvar for vårt ISO arbeid og -sertifikater
• Pådriver for strategisk utvikling av våre HR og HSEQ områder

Brimer AS er en ledende leverandør 
av glassfiberarmerte tankløsninger 
for oppbevaring og oppsamling av 
ulike væsker herunder høydebasseng 
for drikkevann til offentlig sektor, 
tankløsninger for landbasert oppdrett, 
ensilasjetanker til fiskerisektoren, 
kjemikalietanker til industrien og 
samletanker for gråvann til offentlig 
sektor. Brimer har sin produksjon på 
Kvamsøy, og funksjonærene varierer 
mellom kontor på Kvamsøy og/eller 
Ulsteinvik. 

Selskapene Evotec AS, Brimer AS, 
og Servitech AS er samlet i et felles 
eierskap under teknologikonsernet 
ENTEC Group. ENTEC har fokus på 
effektive og bærekraftige løsninger 
for våre kunder. Vår ambisjon er å 
bygge en større aktør innenfor de 
markedene som selskapene i dag 
har sin kjerneaktivitet i. Innenfor 
vår AQUA-divisjon ser vi betydelige 
muligheter innenfor entrepriser for 
vann- og avløpsbehandling, samt 
produkter og systemer innenfor 
landbasert oppdrett, industri og 
fiskeri. Tilsvarende ser vi innenfor vår 
MARITIME divisjon i markedene for 
automatiserte handteringsløsninger, 
service og rørinstallasjoner.

ENTEC består i dag av ca. 170 
medarbeidere, og omsatte i 2019 for ca 
300 mill. kroner. Våre driftsselskaper 
opplever god ordreinngang og vi rigger 
oss for videre vekst.

Vi søker derfor etter

Montører / Produksjonsmedarbeidere

I forbindelse med økt salg og stor aktivitet, søker vi etter montører og 
produksjonsarbeidere til Brimer AS på Kvamsøy. 
 
Ønskede kvalifikasjoner:

For montører har vi normalt en rotasjonsordning 14 dager på og 14 
dager av. I perioder med færre monteringsoppdrag kan det påregnes at 
en inngår i kollegiet av produksjonsarbeidere i normal 7,5t dag i  
produksjonen på Kvamsøy.

Søknadsfrist: snarest
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av  
Produksjonssjef Ragnar Kvamme, tlf. 951 43 936
Søkere vil bli vurdert fortløpende og søknad sendes snarest til  
ragnar.kvamme@brimer.no

• Stor arbeidskapasitet
•  Selvstendig, nøyaktig og ansvarsbevisst
•  Fleksibel
•  Lagspiller
•  Resultatorientert
•  Evne til å planlegge fremover
•  Kapasitet og evne til å lede et arbeidslag

Personlige egenskaper:
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• Operativt salg 
•  Ansvarlig for salg av entrepriser innen landbaserte markeder med  

hovedfokus på offentlige og private kunder innen VA (vann og avløp). 
•  Utarbeide og følge opp tilbud. Herunder innhente underlag og  

koordinere aktiviteter frem til levert tilbud.
•  Forhandling og closing av kontrakter
•  Overføring av salg til prosjektavdeling/prosjektleder.
•  Kommunisere med kommuner, vannverk, entreprenører og markedet 

ellers, herunder bearbeiding av konsulenter og andre premissgivere.
•  Gjennomføre salgsfremmende aktiviteter
•  Utvikle eksisterende og etablere nye kunderelasjoner
•  Involvering i den videre strategiske satsingen mot landbaserte  

markeder

ServiTech AS ble etablert i 2012 av 
erfarne aktører fra skipsindustrien 
og den maritime klyngen på Nord-
vestlandet. Selskapet er sentralt 
lokalisert med kontor og verksted 
på Sjøholt. Med våre 50 ansatte har 
selskapet i dag sin hovedaktivitet 
innen totalentrepriser innenfor 
vann- og avløpsteknikk (VA), samt 
rørinstallasjoner, sveis og ved-
likehold innen markedene maritimt, 
akvakultur og VA. ServiTech AS 
har sin styrke i prosjektledelse og 
prosjektgjennomføring, og benytter 
flere lokale underleverandører og 
samarbeidspartnere på sine prosjekter. 

Selskapene Evotec AS, Brimer AS, 
og Servitech AS er samlet i et felles 
eierskap under teknologikonsernet 
ENTEC Group. ENTEC har fokus på 
effektive og bærekraftige løsninger 
for våre kunder. Vår ambisjon er å 
bygge en større aktør innenfor de 
markedene som selskapene i dag 
har sin kjerneaktivitet i. Innenfor 
vår AQUA-divisjon ser vi betydelige 
muligheter innenfor entrepriser for 
vann- og avløpsbehandling, samt 
produkter og systemer innenfor 
landbasert oppdrett, industri og 
fiskeri. Tilsvarende ser vi innenfor vår 
MARITIME divisjon i markedene for 
automatiserte handteringsløsninger, 
service og rørinstallasjoner. ENTEC 
består i dag av ca. 170 med-arbeidere, 
og omsatte i 2019 for ca 300 mill. kroner. 
Våre driftsselskaper opplever god 
ordreinngang og vi rigger oss for videre 
vekst.

Vi søker derfor etter

Salgssjef – Entrepriser

Stillingen vil inngå i bedriftens ledergruppe og rapportere til daglig leder/
COO. 
 
Viktige oppgaver:

Vår nye salgssjef bør primært ha erfaring fra teknisk salg og gjerne innen 
salg mot offentlige kunder og større entrepriser. Det er en fordel at du er 
kjent med offentlige innkjøpsprosesser og NS-kontrakter. Du må kunne 
vise til gode resultater i tilsvarende stillinger, og gjerne ha utdannelse/
bakgrunn innen Bygg/VA/VVS/Elektro/Automasjon kombinert med salgs-
erfaring. Vi vekter salgsresultater/erfaring som viktigere enn realkompe-
tanse. For å lykkes i stillingen må du ha resultatfokus, kremmerånd og 
god forretningsforståelse, og samtidig være utadvendt og relasjonsska-
pende. Du må kunne kommunisere godt og dele et positivt engasjement 
som del av et sterkt team for å nå oppsatte mål. 

Som salgssjef får du mulighet til å bli del av et kjerneteam og utvikle deg 
i et vekstorientert selskap. Du vil ha styring over egen hverdag og frihet 
til personlig utvikling i et sterkt fagmiljø og en hverdag preget av trivsel, 
positivitet og lagånd. Lønn etter kvalifikasjoner / nærmere avtale, pen-
sjonsordning og gruppeliv- og ulykkesforsikring. Arbeidssted vil primært 
være Sjøholt, men også arbeid ved vårt kontor i Ulsteinvik kan være ak-
tuelt. Reiseaktivitet må påregnes. Nærmere opplysninger om stillingen 
kan gis av CEO Håvard Haanes, tlf 976 64004 eller COO Prosessteknologi 
Stig Stokke, tlf. 992 19630, og søknad med CV sendes til  
stig.stokke@servitech.no.

Interesserte bes søke omgående
Søknader og intervjuer vil bli utført løpende frem  
til stillingen er besatt.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Betingelser og karrieremuligheter
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• Operativt salg og gjennomføring av  salgsfremmende aktiviteter.
• Ansvarlig for salg av produkter og utstyr, primært innen vann- og av-

løpsmarkedet i Norge, men også innen andre markedsområder. Her-
under salg av serviceavtaler på levert utstyr. 

• Utarbeide og følge opp tilbud.  Forhandling og closing av kontrakter.
•  Kommunisere med kommuner, vannverk, entreprenører og markedet
•  Gjennomføre salgsfremmende aktiviteter
•  Utvikle eksisterende og etablere nye kunderelasjoner
•  Involvering i den strategiske satsingen mot et økende ettermarked
•  I perioder bistå Salgssjef entrepriser med nødvendig underlag 
•  Tett samarbeid med våre partnere på leverandørsiden

Vi søker derfor etter

Selger – Produkt og Service

Vår nye selger bør primært ha erfaring fra teknisk salg og gjerne innen 
salg mot offentlige kunder. Det er en fordel at du er kjent med offentlige 
innkjøpsprosesser og at du har erfaring med oppsøkende salg. Du 
må kunne vise til gode resultater i tilsvarende stillinger, og gjerne ha 
utdannelse/bakgrunn innen VA/VVS/Elektro/Automasjon kombinert 
med salgserfaring. Vi vekter salgsresultater/erfaring som viktigere enn 
realkompetanse. 

For å lykkes i stillingen må du ha resultatfokus, kremmerånd og god 
forretningsforståelse, og samtidig være utadvendt og relasjonsskapende. 
Du må kunne kommunisere godt og dele et positivt engasjement som 
del av et sterkt team for å nå oppsatte mål.

Som selger får du mulighet til å bli del av et kjerne-team og utvikle 
deg i et vekstorientert selskap. Du vil ha styring over egen hverdag og 
frihet til personlig utvikling i et sterkt fagmiljø og en hverdag preget av 
trivsel, positivitet og lagånd. Lønn etter kvalifikasjoner / nærmere avtale, 
pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring. Arbeidssted vil primært 
være Sjøholt, men også tidvis ved vårt kontor i Ulsteinvik. Det forventes 
at en i perioder aktivt oppsøker kunder og deltar på ulike salgsaktiviteter. 
En del reiseaktivitet må derfor påregnes for stillingen. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av CEO Håvard Haanes, 
tlf 976 64004 eller COO Prosessteknologi Stig Stokke, tlf. 992 19630, og 
søknad med CV sendes til stig.stokke@servitech.no.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Betingelser og karrieremuligheter

ServiTech AS ble etablert i 2012 av 
erfarne aktører fra skipsindustrien 
og den maritime klyngen på Nord-
vestlandet. Selskapet er sentralt 
lokalisert med kontor og verksted 
på Sjøholt. Med våre 50 ansatte har 
selskapet i dag sin hovedaktivitet 
innen totalentrepriser innenfor 
vann- og avløpsteknikk (VA), samt 
rørinstallasjoner, sveis og ved-
likehold innen markedene maritimt, 
akvakultur og VA. ServiTech AS 
har sin styrke i prosjektledelse og 
prosjektgjennomføring, og benytter 
flere lokale underleverandører og 
samarbeidspartnere på sine prosjekter. 

Selskapene Evotec AS, Brimer AS, 
og Servitech AS er samlet i et felles 
eierskap under teknologikonsernet 
ENTEC Group. ENTEC har fokus på 
effektive og bærekraftige løsninger 
for våre kunder. Vår ambisjon er å 
bygge en større aktør innenfor de 
markedene som selskapene i dag 
har sin kjerneaktivitet i. Innenfor 
vår AQUA-divisjon ser vi betydelige 
muligheter innenfor entrepriser for 
vann- og avløpsbehandling, samt 
produkter og systemer innenfor 
landbasert oppdrett, industri og 
fiskeri. Tilsvarende ser vi innenfor vår 
MARITIME divisjon i markedene for 
automatiserte handteringsløsninger, 
service og rørinstallasjoner. ENTEC 
består i dag av ca. 170 med-arbeidere, 
og omsatte i 2019 for ca 300 mill. kroner. 
Våre driftsselskaper opplever god 
ordreinngang og vi rigger oss for videre 
vekst.

Interesserte bes søke omgående
Søknader og intervjuer vil bli utført løpende frem  
til stillingen er besatt.
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Vi søker derfor etter

Ingeniør – VA (vann og avløp)

Det er ønskelig at vår nye ingeniør har erfaring innen bygg og anlegg, 
vann og avløp eller elektro/automasjon. Det er en fordel med praktisk 
arbeidserfaring, gjerne kombinert med fagbrev og/eller teknisk fagskole. 
Vi oppfordrer nyutdannede VA ingeniører til å søke på stillingen. 
Opplæring vil bli gitt og support fra Senior Ingeniør VA kan påregnes ved 
behov.

Du må ha god teknisk forståelse, være lærevillig og evne å sette deg inn i 
produkter og løsninger som leveres og utvikles i bedriften. 
For å lykkes i stillingen må du ha resultatfokus, kremmerånd og god 
forretningsforståelse, og samtidig være utadvendt og relasjonsskapende. 
Du må kunne kommunisere godt og dele et positivt engasjement som 
del av et sterkt team for å nå oppsatte mål. 

Som Ingeniør VA får du mulighet til å bli del av et kjerne-team og utvikle 
deg i et vekstorientert selskap. Du vil ha styring over egen hverdag og 
frihet til personlig utvikling i et sterkt fagmiljø og en hverdag preget av 
trivsel, positivitet og lagånd.  Lønn etter kvalifikasjoner / nærmere avtale, 
pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring. Arbeidssted vil primært 
være Sjøholt, men også arbeid ved vårt kontor i Ulsteinvik kan være 
aktuelt. Litt reiseaktivitet må påregnes for stillingen inn imellom. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av CEO Håvard Haanes, tlf 
976 64004 eller COO Prosessteknologi Stig L. Stokke, tlf. 992 19630, og 
søknad med CV sendes til stig.stokke@servitech.no.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Betingelser og karrieremuligheter

ServiTech AS ble etablert i 2012 av 
erfarne aktører fra skipsindustrien 
og den maritime klyngen på Nord-
vestlandet. Selskapet er sentralt 
lokalisert med kontor og verksted 
på Sjøholt. Med våre 50 ansatte har 
selskapet i dag sin hovedaktivitet 
innen totalentrepriser innenfor 
vann- og avløpsteknikk (VA), samt 
rørinstallasjoner, sveis og ved-
likehold innen markedene maritimt, 
akvakultur og VA. ServiTech AS 
har sin styrke i prosjektledelse og 
prosjektgjennomføring, og benytter 
flere lokale underleverandører og 
samarbeidspartnere på sine prosjekter. 

Selskapene Evotec AS, Brimer AS, 
og Servitech AS er samlet i et felles 
eierskap under teknologikonsernet 
ENTEC Group. ENTEC har fokus på 
effektive og bærekraftige løsninger 
for våre kunder. Vår ambisjon er å 
bygge en større aktør innenfor de 
markedene som selskapene i dag 
har sin kjerneaktivitet i. Innenfor 
vår AQUA-divisjon ser vi betydelige 
muligheter innenfor entrepriser for 
vann- og avløpsbehandling, samt 
produkter og systemer innenfor 
landbasert oppdrett, industri og 
fiskeri. Tilsvarende ser vi innenfor vår 
MARITIME divisjon i markedene for 
automatiserte handteringsløsninger, 
service og rørinstallasjoner. ENTEC 
består i dag av ca. 170 med-arbeidere, 
og omsatte i 2019 for ca 300 mill. kroner. 
Våre driftsselskaper opplever god 
ordreinngang og vi rigger oss for videre 
vekst.

Interesserte bes søke omgående
Søknader og intervjuer vil bli utført løpende frem  
til stillingen er besatt.

• Supportere salgsteamet med underlag, herunder utføre enkel dimen-
sjonering av utstyr, samt innhente tilbud fra underleverandører av ut-
styr og underentrepriser. 

•  Kalkylearbeid basert på kundespesifikasjoner
•  Skjemategning og designarbeid av VA-systemer
•  Prosjekteringsarbeid innenfor entrepriser og systemsalg
•  Bistå prosjekt med tegningsgrunnlag og FDV dokumentasjon, samt 

support på endringsordrer
•  Utføre beregninger, kalkulasjoner og tegninger i 2D/3D. Bedriften  

benytter Autodesk Inventor

Stillingen inngår i vårt team mot VA-markedet.

 
Viktige oppgaver:
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Vi søker derfor etter

Ansvarlig Service & Ettermarked

Det er ønskelig at vår ansvarlige for service og ettermarked har praktiske 
egenskaper og kjennskap til igangkjøring av utstyr, herunder ha forståelse 
for elektro/automasjon/PLS på et slikt nivå at du kan utføre feilsøking og 
gjøre utbedringer. Det er et krav med praktisk arbeidserfaring, gjerne 
kombinert med fagbrev og/eller teknisk fagskole innen mekaniske fag/
elektro/automasjon. 

Du må ha god teknisk forståelse, være lærevillig og evne å sette deg inn i 
produkter og løsninger som leveres og utvikles i bedriften. For å lykkes i 
stillingen må du ha resultatfokus, kremmerånd og god forretningsforståelse, 
og samtidig være utadvendt og relasjonsskapende. Du må kunne 
kommunisere godt og dele et positivt engasjement som del av et sterkt 
team for å nå oppsatte mål.  For den rette kandidaten kan det være aktuelt å 
tillegge salgsansvar på produktsalg, kombinert med denne stillingen inntil en 
har bygd opp et volum for service og etter-markedsavdelingen.

Som Ansvarlig Service og Ettermarked får du mulighet til å bli del av et 
kjerneteam og utvikle deg i et vekstorientert selskap. Du vil ha styring over 
egen hverdag og frihet til personlig utvikling i et sterkt fagmiljø og en hverdag 
preget av trivsel, positivitet og lagånd.  Lønn etter kvalifikasjoner / nærmere 
avtale, pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring. Arbeidssted vil 
primært være Sjøholt, men også arbeid ved vårt kontor i Ulsteinvik kan være 
aktuelt. Reiseaktivitet må påregnes i perioder.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av COO Prosessteknologi Stig L. 
Stokke, tlf. 992 19630, eller Produksjonsleder Stein Skaaden, tlf. 915 700 19, 
og søknad med CV sendes til stig.stokke@servitech.no.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Betingelser og karrieremuligheter

ServiTech AS ble etablert i 2012 av 
erfarne aktører fra skipsindustrien 
og den maritime klyngen på Nord-
vestlandet. Selskapet er sentralt 
lokalisert med kontor og verksted 
på Sjøholt. Med våre 50 ansatte har 
selskapet i dag sin hovedaktivitet 
innen totalentrepriser innenfor 
vann- og avløpsteknikk (VA), samt 
rørinstallasjoner, sveis og ved-
likehold innen markedene maritimt, 
akvakultur og VA. ServiTech AS 
har sin styrke i prosjektledelse og 
prosjektgjennomføring, og benytter 
flere lokale underleverandører og 
samarbeidspartnere på sine prosjekter. 

Selskapene Evotec AS, Brimer AS, 
og Servitech AS er samlet i et felles 
eierskap under teknologikonsernet 
ENTEC Group. ENTEC har fokus på 
effektive og bærekraftige løsninger 
for våre kunder. Vår ambisjon er å 
bygge en større aktør innenfor de 
markedene som selskapene i dag 
har sin kjerneaktivitet i. Innenfor 
vår AQUA-divisjon ser vi betydelige 
muligheter innenfor entrepriser for 
vann- og avløpsbehandling, samt 
produkter og systemer innenfor 
landbasert oppdrett, industri og 
fiskeri. Tilsvarende ser vi innenfor vår 
MARITIME divisjon i markedene for 
automatiserte handteringsløsninger, 
service og rørinstallasjoner. ENTEC 
består i dag av ca. 170 med-arbeidere, 
og omsatte i 2019 for ca 300 mill. kroner. 
Våre driftsselskaper opplever god 
ordreinngang og vi rigger oss for videre 
vekst.

Interesserte bes søke omgående
Søknader og intervjuer vil bli utført løpende frem  
til stillingen er besatt.

• Etablere og bygge opp en service og etter-markedsavdeling i selskapet. 
•  Særlig ansvar i forbindelse med oppstart og overlevering av solgt ut-

styr, samt følge opp service og vedlikehold av utstyret gjennom dets 
levetid. 

•  Bistå salgsteamet ved behov og i perioder selv drive oppsøkende salg 
av service og etter-markedstjenester.

•  Utføre service og vedlikeholdsarbeid ute hos kunder
•  Opplæring og support av servicepersonell etter hvert som avdelingen 

vokser
• Aktivt bistå med å utvikle produktporteføljen, avdekke og rapportere 

inn kundebehov 
•  Bistå produksjonssjef i forbindelse med produksjon ved eget verksted 

på Sjøholt



 www.entec.no

• Lede team av rørleggere/sveisere ute hos kunde
•  Planlegge og følge opp vårt arbeid og vår utførelse ute på prosjektene
•  Tett dialog med kunde i prosjektgjennomføringen ute samt koordine-

ring mot egen Produksjonsleder
•  Du vil være en viktig bidragsyter i bemannings- og produksjonsplanleg-

ging i bedriften. 
•  Du representerer bedriften på fremdriftsmøter relatert til dine prosjek-

ter og er dermed et viktig ansikt utad for bedriften.
•  Det må påregnes reiseaktivitet.

ServiTech AS ble etablert i 2012 av 
erfarne aktører fra skipsindustrien 
og den maritime klyngen på Nord-
vestlandet. Selskapet er sentralt 
lokalisert med kontor og verksted 
på Sjøholt. Med våre 50 ansatte har 
selskapet i dag sin hovedaktivitet 
innen totalentrepriser innenfor 
vann- og avløpsteknikk (VA), samt 
rørinstallasjoner, sveis og ved-
likehold innen markedene maritimt, 
akvakultur og VA. ServiTech AS 
har sin styrke i prosjektledelse og 
prosjektgjennomføring, og benytter 
flere lokale underleverandører og 
samarbeidspartnere på sine prosjekter. 

Selskapene Evotec AS, Brimer AS, 
og Servitech AS er samlet i et felles 
eierskap under teknologikonsernet 
ENTEC Group. ENTEC har fokus på 
effektive og bærekraftige løsninger 
for våre kunder. Vår ambisjon er å 
bygge en større aktør innenfor de 
markedene som selskapene i dag 
har sin kjerneaktivitet i. Innenfor 
vår AQUA-divisjon ser vi betydelige 
muligheter innenfor entrepriser for 
vann- og avløpsbehandling, samt 
produkter og systemer innenfor 
landbasert oppdrett, industri og 
fiskeri. Tilsvarende ser vi innenfor vår 
MARITIME divisjon i markedene for 
automatiserte handteringsløsninger, 
service og rørinstallasjoner. ENTEC 
består i dag av ca. 170 med-arbeidere, 
og omsatte i 2019 for ca 300 mill. kroner. 
Våre driftsselskaper opplever god 
ordreinngang og vi rigger oss for videre 
vekst.

På grunn av økende ordreinngang og for å styrke organisasjonen 
søker vi etter

Arbeidsleder – rør og installasjon

Stillingen vil inngå i bedriftens produksjonsledelse og rapporterer til  
driftsleder. 
 
Viktige oppgaver:

Som arbeidsleder får du mulighet til å bli del av et kjerne-team og utvikle 
deg i et vekstorientert selskap. Du vil ha styring over egen hverdag og 
frihet til personlig utvikling i et sterkt fagmiljø og en hverdag preget av 
trivsel, positivitet og lagånd.
Du vil også få anledning til å jobbe sentralt i prosjekter under ulike, eller 
på tvers av selskaper i ENTEC GROUP.

Vi tilbyr konkuransedyktig lønn og du blir ellers bli delaktig i selskapets 
pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av COO Prosessteknologi 
Stig L. Stokke, tlf. 992 19630, eller Produksjonsleder Stein Skaaden, tlf. 
915 700 19. 

Søknad med CV sendes til  
stein.skaaden@servitech.no

Interesserte bes søke omgående
Søknader og intervjuer vil bli utført løpende frem  
til stillingen er besatt.

Betingelser og karrieremuligheter


