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LEDIGE STILLINGER

Offshore Service Technician (flere stillinger)
Tubular Running Services (TRS)
TRS søker positive, fleksible og lærevillige Offshore Service Technicians som kan
bidra med å skape verdens beste Tubular Running avdeling.
Stillingen vil blant annet omfatte følgende arbeidsoppgaver:
 Operere TRS utstyr offshore
 Innbærer arbeid på boredekk
 Sjekke og påse at alt utstyr er i henhold til både interne og eksterne krav
 Reparasjon og vedlikehold av TRS utstyr
 Delta på planleggingsmøter på land ved behov
 Delta i QHSSE- og operasjonsmøter ved behov
 Rapportering i henhold til interne og eksterne prosedyrer
 Være Weatherford sin ambassadør offshore med vekt på kundeservice
Kvalifikasjoner:
 Relevant fagbrev innen oljerelaterte fag. Herunder eksempelvis fagbrev innen teknikk og
industriell produksjon, automatikk, mekaniske fag, elektronikk og hydraulikk
 Lang erfaring med TRS operasjoner
 Offshore helseattest
 Gode lederegenskaper
 Gode IT kunnskaper
 Må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper:
 Serviceinnstilt og evner å kommunisere med personer på forskjellig nivå
 Motivert, lærevillig og initiativrik
 Selvgående og løsningsorientert
 Gode holdninger i forhold til Kvalitet og HMS
Vi





kan tilby:
Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons– og forsikringsordninger
Sports– og sosialklubb
Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
Kompetente og hyggelige kollegaer

Weatherford Norge AS er en del av Weatherford International. Vi har virksomhet på flere strategisk plasserte
steder i Norge og har i dag ca. 550 ansatte. Selskapet er et av de største oljeserviceselskapene
i Norge og har hovedkontor på Forus utenfor Stavanger. www.weatherford.no
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Rotasjonsordning er 5-4-4-4.
Søkere som i tillegg kan dokumentere kompetansebevis som boredekksarbeider vil bli
foretrukket.
Bostedsadresse over 1t unna Sola eller Flesland kan være diskvalifiserende, men det
utvises skjønn for den riktige kandidaten.
Arbeidssted: Offshore
Stillingen rapporterer til Personellkoordinator, Tubular Running Services.
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes foretrukket pr epost til
nina.fuglesten@eu.weatherford.com eller mobiltelefon nummer 47314671.
Kun søknader via Jucan vil bli vurdert.
https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3143067334&c
ompany_id=431300&culture_id=NB-NO
Aktuelle søkere vil bli kontaktet.
Søknadsfrist 17.07.2016
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