HTS maskinteknikk er en ledende produsent og global leverandør av mekaniske presisjonskomponenter til
subsea, forsvar og aerospace. Vi er spesialiserte innenfor kritisk maskinering og sveising i avanserte materialer,
og tilbyr rådgivningstjenester innenfor produksjon- og måleteknikk.
Vi er lokaliserte i hjertet av Subsea Valley i Drammen, og med et produksjonsanlegg på over 6000 kvadratmeter
med mer enn 50 CNC-maskiner tilbyr vi det siste innenfor produksjonstekniske løsninger.

TIG-sveiser
Vi søker etter en faglig sterk sveiser som har lyst til å utvikle seg i et av Norges største og mest
moderne maskineringsselskaper innenfor subsea, forsvar og aerospace. Du vil arbeide med betjening
av automatiserte sveisemaskiner, der det er høye krav til både presisjon og kvalitet. Vi kan tilby en
dynamisk arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter, og muligheten til å jobbe med engasjerte og
dyktige kollegaer.
Arbeidsoppgaver
• Betjene automatiske sveisemaskiner og produksjonsroboter
• Utføre operatørkontroll av sveisede komponenter
• Stillingen vil bli noe variert, der også andre oppgaver i mekanisk verksted må påregnes
Ønskede kvalifikasjoner:
• Erfaring fra TIG-sveising
• Erfaring fra CNC-styring/robot
• Kunnskaper om sveising av høylegerte/rustfrie materialer
• Sveisesertifikater metode 141
• Minimum 3-5 års relevant erfaring
• Norsk skriftlig og muntlig
• Digitalkompetanse (bruk av PC, nettbrett)
Personlige egenskaper
• Gode samarbeidsegenskaper
• Nøyaktig og solid sans for fine toleranser, detaljer og rutiner
• Vilje og evne til å stå på i et hektisk og oppegående miljø
• Teknisk nysgjerrig, med interesse for smart og høyteknologisk produksjon
• Strukturert og kvalitetsbevisst
Vi tilbyr:
• Gode karrieremuligheter i et voksende høyteknologisk selskap
• Utfordrende arbeidsoppgaver, og muligheten for faglig utvikling
• Arbeid i nye, moderne automatiserte sveisemaskiner
• Tilrettelagt arbeidsplass med godt avtrekk
• Et godt arbeidsmiljø i lyse, trivelige lokaler sammen med engasjerte og dyktige kollegaer
• Konkurransedyktige betingelser

Spørsmål til stillingen kan rettes til avdelingsleder Tor Olav Roso, tlf. 32 23 46 56, eller mobil 909
35 247 (ikke tilgjengelig i uke 52).
Søknad og CV sendes til career@htsm.no. Merk emnefeltet i mailen med «Sveiser».
Søknadsfrist 15/1-2019.

