Benestad 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 40 høyt kvalifiserte medarbeidere og har all virksomhet, inkludert R&D og produksjon, samlet på
Lierskogen, 5 minutter fra Asker. Benestad Solutions AS er et heleid 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 dermed å øke vår kapasitet og styrke vår
Products avdeling med en Produktingeniør.
Ansvarsområder og oppgaver
Stillingen Produktingeniør har ansvarsområder og arbeidsoppgaver innen utvikling, realisering og
kvalifisering av nye produkter, og vedlikehold av bedriftens produktportefølje, herunder:





Produktutvikling og design av elektriske signal- og powerpenetratorer og konnektorer til bruk innen
olje- og gassindustrien
Evaluering og gjennomgang av produktkrav fra interessenter
o Materialspesifikasjoner
o Kundekrav
o Standarder (interne og eksterne)
Utarbeide underlag og dokumentasjon til bruk ved innkjøp, produksjon og verifikasjon, herunder;
o Designspesifikasjon
o Tegninger
o Materialstykklister (BoM)
o Monteringsanvisninger
o Materialspesifikasjoner
o Test- og kvalifikasjonsprosedyrer og rapporter

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper










Mastergrad innen mekaniske og/eller materialtekniske fag
Minimum 2 års relevant bransjeerfaring
Sterk kompetanse innen design og bruk av Solid Works
Erfaren i Word, Windows og Excel.
Ønskelig med erfaring i bruk av SAP
Proaktiv holdning
Fleksibel og tilpasningsdyktig
Resultatorientert
Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Ønskelige med kjennskap til





Materialteknologi
Strukturell integritet og FEA
Elektro (sterkstrøm, høyspenning)
Produktkvalifisering

Vi tilbyr






Tett samarbeid med ledende aktører i olje- og gassindustrien
Faglig og personlig utvikling i et inspirerende, høyteknologisk miljø
Positivt arbeidsmiljø med krevende arbeidsoppgaver
Konkurransedyktige betingelser

Kontakt informasjon
Skriftlig søknad med CV sendes til adm@benestad.com.
For mer informasjon om stillingen, vennligst kontakt
Bjørn Simen Ljønes, Manager Products: 993 63 808

Benestad Solutions AS is a leading and innovative supplier of high-tech products based on glass-to-metal
technology, nanotechnology / thin film and sensors. For decades, the company has provided advanced
products and solutions for demanding applications in extreme environments. The main markets for our
products are the subsea oil and gas industry and the defence industry. The company also has ambitions
within other market segments. Our customers are leaders in their operational areas and operate in a
global market. Benestad currently has 40 highly qualified employees and has all business, including R&D
and production, co-located at Lierskogen, 5 minutes from Asker. Benestad Solutions AS is a wholly
owned subsidiary of Aker Solutions.
See our website www.benestad.com for more information about the company.
We are now seeing an increase in the demand of our products and are now looking for and experienced
Product Engineer to strengthen our Products department.

Responsibilities and tasks
The Product Engineer will have responsibilities and tasks within development, realisation and verification
of new products, and continuously maintaining and improving our existing product portfolio, including:





Product development and design of electrical signal and power penetrators and connectors for use in
the oil and gas industry
Evaluation and review of customer stakeholder product requirements such as
o Material Specifications
o Customer requirements
o Standards (internal/external)
Develop engineering documentation for use in procurement, production and verification such as
o Design specifications
o Drawings
o Bill of Materials
o Assembly instructions
o Material Specifications
o Test and qualification procedures and reports

Qualifications & personal attributes
•
•
•
•
•
•
•
•

Master of Science within Mechanical and / or Material mechanics
Minimum 2 years relevant industry experience
Highly competent designer with strong mastery of Solid Works
Experienced in Word, Windows and Excel
Preferable experience with SAP for engineering / documentation
Proactive attitude
Good collegial cooperation skills
Good communication skills in Norwegian and English, both written and oral

Desired additional knowledge





Materials Technology
Structural integrity and FEA
High Voltage engineering
Product Qualification

We offer





Close cooperation with leading players in the oil and gas industry
Professional and personal development in an inspiring and high-tech environment
Positive work environment with challenging tasks
Competitive compensation and benefits

Contact information
Written CV application is sent to adm@benestad.com
For more information about the position, please contact Bjørn Simen Ljønes, Manager Products:
993 63 808

