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På grunn av økt ordremengde og generelt stor interesse for vår teknologi og våre produkter søker vi flere 
nye medarbeidere innen ulike fagfelt. Nyutdannede kan også være av interesse.

Felles for stillingene er at det bli lagt vekt på ansvarsbevissthet og selvstendighet, og at vedkommende kan 
bidra til et effektivt og positivt arbeidsmiljø. KYSTDESIGN kan tilby jobb i lyse og moderne lokaler, et allsidig 
fagmiljø og konkurransedyktige betingelser.
Kortfattet søknad med CV og relevante karakterutskrifter sendes til: job@kystdesign.no
Søknadsfrist: 19. juli 2021.

Kvalifikasjoner:
• Utdanning som ingeniør/sivilingeniør
• Erfaring med 3D modelleringsverktøy
• Evne til å se gode løsninger mht både 

produksjon og bruk

Arbeidsoppgaver:  
• Design av struktur og mekanismer
• Materialteknologi og FEM analyser
• Utarbeidelse av produksjonsunderlag og 

 brukerdokumentasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til Åge Holsbrekken, Daglig leder, tlf. 907 86 288.

Vi søker engasjerte og selvstendige ingeniører innen mekanisk  design og konstruksjon med god 
kompetanse innen noen av følgende emner:

INGENIØR – KONSTRUKSJON/ 
MEKANISK DESIGN

Arbeidsoppgaver:  
• Bygging av nytt elektromekanisk utstyr og prototype 

kretskort
• Wiring, feilsøking, service og trykktesting av elektronikk
• Delta på igangkjøring av komplette ROV/ROT systemer

Kvalifikasjoner:
• Teknisk utdannelse innen elektro, 

 elektronikk, eller automasjon.
• Relevant erfaring er en fordel, men ikke 

avgjørende

Spørsmål om stillingen kan rettes til Vidar N. Håland, Formann på elektronikkverkstedet, tlf. 480 05 499,  
eller Berge Thomas Velde, Verksmester, tlf. 478 75 016.

Vi søker engasjerte og selvstendige teknikere som kan delta i bygging av våre elektronikk og 
 robotikksystemer.

TEKNIKERE – ELEKTRO/ ELEKTRONIKK

Arbeidsoppgaver:  
• Lagerhold, vareforsendelser og varemottak
• Koordinering av vareflyt mellom avdelingene

Kvalifikasjoner:
• Kjennskap til ERP system og truck sertifikat
• Relevant erfaring og teknisk bakgrunn er en 

fordel, men ikke avgjørende

Spørsmål om stillingen kan rettes til Kjell Solberg, Supply Chain Manager, tlf. 468 27 878.

Vi søker engasjert og selvstendig logistikkmedarbeider med teknisk innsikt.

LOGISTIKK/MATERIAL KOORDINATOR

Arbeidsoppgaver: 
• Nybygg av mekanisk og hydraulisk utstyr
• Service/oppgraderinger, funksjonstesting  og trykktesting
• Kandidater med erfaring fra sveising av aluminium og 

rustfritt kan også være av interesse

Kvalifikasjoner:
• Ett eller flere fagbrev innen mekaniker faget 
• Relevant erfaring er en fordel, men ikke 

 avgjørende

Spørsmål om stillingen kan rettes til Berge Thomas Velde, Verksmester, tlf. 478 75 016.

Vi søker engasjerte og selvstendige mekanikere for montering av ROV’er og annet undervannsutstyr.

Arbeidsoppgaver: 
• Faglig oppfølging av avdelingen
• Kundekontakt, kalkulasjon og ressursplanlegging

Kvalifikasjoner:
• Faglig styrke og gode lederegenskaper

Spørsmål om stillingen kan rettes til Erik Kold Bakkevig, Teknisk Sjef, tlf. 971 68 958 eller Åge Holsbrekken, 
Daglig leder, tlf. 907 86 288.

Vi søker avdelingsleder for vår maskineringsavdeling. Avdelingen består av 7 dyktige CNC operatører,  
2 lærlinger og en moderne maskinpark. Se KYSTDESIGN.NO for ytterligere informasjon om avdelingen.

MEKANIKERE

AVDELINGSLEDER MASKINERING

KYSTDESIGN AS er verdensledende innen utvikling av fjernstyrte farkoster (ROV’er) og annet undervanns
utstyr til olje og gass  sektoren, havforskning, kartlegging og akvakultur. KYSTDESIGN AS har i dag 32 
ansatte og holder til i moderne lokaler i Aksdal Næringspark.


