Drømmer du
om ny jobb?

Roth Norge søker VVS Tekniker
Til vårt hovedkontor på Billingstad i Asker søker vi etter en faglig dyktig, strukturert og selvstendig medarbeider.
Arbeidet omfatter bl.a.:
› Foreta tekniske beregninger og systemløsninger for våre kunder
› Prosjektering/tilbudsberegning, besvare servicemail samt telefonsupport
› Bistå salgsapparatet med tekniske beregninger, innsalg og teknisk informasjon
› Koordinering av prefab-løsninger mellom kunde og Prefab Danmark
› Delta på befaringer, service og feilsøking
› Evt. andre arbeidsoppgaver, eks. vis interne prosjekter i selskapet.
Dine kvalifikasjoner og egenskaper:
› VVS-teknisk utdanning: - rørleggermester, rørlegger med fagbrev og god relevant erfaring, teknisk fagskole KEM eller VVS Ingeniør
› God system – og produktkunnskap VVS, med kjennskap til gjeldende krav og normer
› Positivt om du har utdanning eller erfaring med AutoCAD/Revit. Erfaring med BIM er en fordel, men intet krav
› Førerkort klasse B, gode datakunnskaper og god skriftlig/muntlig formidlingsevne på norsk
› Serviceinnstilt lagspiller som bidrar til det sosiale og tar eierskap til både stilling og selskap
Vi kan tilby deg:
› Gode muligheter for utvikling innenfor faget
› Meget godt, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø med korte beslutningsprosesser
› Selvstendige og flerfaglige arbeidsoppgaver, med bred kontaktflate, gode påvirkningsmuligheter og ansvar
› Konkurransedyktige betingelser
› Pensjons- og helseforsikring.
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt vår rådgiver Pernille K. Snustad-Setsaas, Setsaas Rekruttering
på tlf. 458 13 681 eller Managing Director Roth Norge, Morten Øren på 909 82 405.
Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.
Vi imøteser din CV og søknad, via
https://setsaas.recman.no/job.php?job_id=192444
Søknadsfrist: 15.5.2021.

Living full of energy

Roth Norge AS er en del av den internasjonale gruppen Roth Industries med hovedkontor og produksjon i Tyskland. Konsernet er en av Europas ledende produsenter av VVS-systemer. Roth Norge forsyner
markedet med miljøtilpassede system for å produsere, lagre og distribuere vann og fornybar energi. Med internasjonalt perspektiv og nasjonal tilhørighet sikres innovative, prisgunstige og tilpassede
system med tilhørende support og logistikkløsninger. Konsernet har ca 1200 ansatte og omsetter for 1,8 milliarder kroner i året. I Norge er vi 15 stolte medarbeidere med hovedkontor i Billingstad.
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