Benestad Solutions AS er en ledende og innovativ leverandør av høyteknologiske produkter basert på
glass-til-metall teknologi, nanoteknologi/tynnfilm og sensorer. Bedriften har i flere tiår levert avanserte
produkter og løsninger for krevende applikasjoner i ekstreme miljø. Hovedmarkedene for bedriftens
produkter er subsea olje- og gassindustrien og forsvarsindustrien. Selskapet har ambisjoner også
innenfor andre markeder. Våre kunder er ledende innenfor sine områder, og opererer i et globalt marked.
Benestad har i dag 35 høyt kvalifiserte medarbeidere og har all virksomhet, inkludert R&D og produksjon,
samlet på Lierskogen, 5 minutter fra Asker. Benestad Solutions AS er et heleiet datterselskap av Aker
Solutions.
Se vår hjemmeside www.benestad.com for mer informasjon om selskapet.
Vi ser nå en økning i etterspørselen av våre produkter og søker innen avdelingen Products etter en
erfaren testingeniør elektro og leder for vår testlab (power).

Responsibilities and tasks
Stillingen er plassert i bedriftens Products avdeling og har et overordnet og detaljert ansvar for drift og
vedlikehold av vår testlab hvor vi tester elektriske penetratorer for ulike power systemer, som inkluderer
alle aktiviteter på testrommet, herunder:
•

HMS

•

Planlegging, koordinering og oppfølging av alle aktiviteter

•

Kapasitetsplanlegging

•

Ansvar for å overholde tids-/kostnadsestimater samt registrere all timeforbruk

•

Ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet på testrommet; Sørge for et profesjonelt og hyggelig
arbeidsmiljø samt se til at gruppens medlemmer støtter hverandre og utvikler avdelingens
samlede kompetanse

•

Inngå i prosjektteam med ansvar for testing av prototyper i utviklingsprosjekter; alt fra å planlegge
gjennomføring, gjennomføre test og montering og utarbeide relevante prosedyrer og rapporter

•

Bidra i utarbeidelse av QTP og FAT prosedyrer, herunder også tids- og kostnadsestimater til bruk
i tilbudsarbeid

•

Gjennomføre kvalifiseringer (QTP) og produkttester (FAT); alt fra å planlegge gjennomføring,
gjennomføre test, montering og produksjonsarbeid og utarbeide relevante prosedyrer og
rapporter

•

Lage testprosedyrer og arbeidsinstrukser for testlab, og holde disse oppdatert

•

Planlegge og gjennomføre risikoanalyser for tester

•

Bistå i utvikling av produksjonsunderlag

•

Kompetanseoverføring til produksjonskapasitet

•

Aktivt bidra i forbedringsprosesser med spesielt fokus på effektivisering og kostnadsbesparelser
innenfor sitt ansvarsområde

•

Annet forefallende arbeid

Qualifications & personal attributes
•

Teknisk fagskole/Ingeniør sterkstrøm elektro med 3-5 års relevant bransjeerfaring

•

Erfaren i Word, Windows og Excel

•

Proaktiv holdning

•

Gode kollegiale samarbeidsevner

•

God kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både internt og med eksterne kunder

We offer additional:
•

Tett samarbeid med ledende aktører i olje- og gassindustrien

•

Faglig og personlig utvikling i et inspirerende, høyteknologisk miljø

•

Konkurransedyktige betingelser

Contact information:
Skriftlig søknad med CV sendes til

https://careers.peopleclick.eu.com/careerscp/client_Aker/external/gateway.do?
functionName=viewFromLink&jobPostId=76685&localeCode=en-us – Vennligst søk ved å bruke
linken i annonsen.

For mer informasjon om stillingen, vennligst kontakt
Bjørn Simen Ljønes på telefon 993 63 808 / 32 24 27 00.

