
KROHNE Norway AS består av avdelingene KROHNE Marine i Brevik som leverer systemer for lasthåndtering til 
det globale skipsmarkedet, og KROHNE Instrumentation i Moss som leverer produkter for instrumentering til det 
norske markedet. KROHNE Norway AS er en del av det tyske KROHNE-konsernet, som har 14 produksjonsenheter 
i 10 land og 40 datterselskaper. Selskapet er inne i en periode med betydelig vekst og har en solid økonomi. 

KROHNE’s kompetanse og utviklingsmiljø er blant verdens fremste innen utvikling av produkter for nivå og flow 
måling / instrumentering. I samarbeid med konsernet har KROHNE Marine lansert nye spennende produkter for 
det marine markedet, og vi har en kontinuerlig utvikling av både produkter og markeder. Utviklingsavdelingen for 
marinesystemer ligger i Brevik. Vår oppdragsmengde og markedsandel er sterkt økende, og vi ønsker derfor å 
utvide staben i Brevik med nye medarbeidere.

Ønsker du nye utfordringer?

Til vår serviceavdeling søker vi en: 

Service/support ingeniør
Vi søker en engasjert, selvstendig og strukturert person, som har lyst til å jobbe i et krevende internasjonalt 
miljø. Opplæring innenfor våre produkter og systemer vil bli gitt i Norge. For den rette vil stillingen ha et stort 
personlig utviklingspotensial.

Dine viktigste oppgaver vil være å:
• Teknisk support til kunder via fjerndiagnostisering
• Utstrakt kontakt med skip og verft
• Behandling av garantisaker
• Service på våre CARGOMASTER®, BallastMaster® og EcoMATE® systemer, samt flowmeter ombord
• Assistere vår Service Koordinator med planlegging av servicebesøk
• Teknisk support til våre eksterne serviceingeniører ved våre internasjonale servicesenter

• Bakgrunn og kvalifikasjoner:
• Ingeniørutdannelse innen et eller flere av emnene, elektronikk, mekatronikk, instrumentering, svakstrøm IT.
• Alternativt vil annen teknisk utdannelse som automatiker med fagbrev og/eller dokumentert relevant        

erfaring bli vurdert
• Beherske engelsk skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket er overveiende engelsk 
• Generell innsikt i IT-verktøy og nettverk
• Erfaring fra maritim bransje er en fordel
• Erfaring  feilsøking i systemer er en fordel

For stillingen tilbyr vi:
• En utfordrende stilling med gode muligheter for faglig og karrieremessig utviklingutfordringer i et               

internasjonalt og innovativt miljø 
• Intern produktopplæring ved egen service- og utviklingsavdeling
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Lønn etter kvalifikasjoner
• Bonusordning
• Arbeidssted er Brevik, men reisevirksomhet i inn- og utland må påberegnes

Har du spørsmål vedr. stillingen, ta gjerne kontakt med Service & Utviklingssjef Svein Henriksen                        
på tlf: 976 97 066

Søknadsfrist: 30. november 2015

Skriftlig søknad på engelsk med CV sendes til:
KROHNE Marine, Strømtangveien 21, 3950 Brevik.  
Søknad kan også sendes pr. epost til ksl@krohne.no (Att: Svein Henriksen) www.krohne-marine.com
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