Hallingdal kraftnett AS er et nettselskap heleid av kommunene i Hallingdal. Selskapet har seks
sekundærstasjoner, i overkant av 1.900 nettstasjoner og et nett med en samlet lengde på ca. 3.600 km, opp til
66 kV. Selskapet har 70 ansatte og ca. 26.000 nettkunder. Hovedkontoret ligger på Geilo med avdelinger på Ål,
Gol og Nes/Flå.
Hallingdal kraftnett er en spennende bedrift som deltar i utvikling av nye metoder, applikasjoner og systemer
innen everksbransjen. Vi tar fortløpende i bruk moderne løsninger og utstyr som f.eks. droneteknologi og
avanserte fjernstyringsløsninger.

Vi ønsker å styrke staben vår på flere nivåer og søker:

Energimontør
Vi søker strukturerte og løsningsorienterte energimontører som ønsker å bli en del av vår montørstab. Arbeidet
vil være utviklende og utfordrende. Vi nevner bl.a. utbygging, drift og vedlikehold av høy- og
lavspenningsanlegg, både luftnett og kabelanlegg.
Vi ønsker at du har fagbrev som energimontør. Søkere med annen sterkstrømsfaglig kompetanse vil kunne bli
vurdert og søkere som står nært opptil å avlegge fagprøve vil bli vurdert til stillingene under forutsetning av at
fagprøven blir bestått.
Du må være serviceinnstilt og imøtekommende samt kunne jobbe selvstendig, også i hektiske situasjoner.
Uavhengig av hvor man blir stasjonert må man påregne oppmøtested ved andre avdelinger i området vårt,
dersom selskapets utvikling og behov tilsier det. Du vil kunne bli pålagt å delta i våre vaktordninger.
Stillingen vil sortere under avdelingsleder ved den aktuelle avdeling.

Overmontør
Vi søker en strukturerte og løsningsorientert person som har evnen til å fordele og delegere oppgaver og
ønsker å gå inn i ledergruppen vår ved avd. Hol. Arbeidet vil være utviklende og utfordrende og til tider med et
stort arbeidspress. Arbeidet omfatter bl.a. utbygging, drift og vedlikehold av høy- og lavspenningsanlegg, både
luftnett og kabelanlegg.
Vi ønsker at du har noe ledererfaring og kan håndtere mange ulike arbeidsoppgaver samtidig. Du må ha
fagbrev som energimontør og være serviceinnstilt og imøtekommende samt kunne jobbe selvstendig, også i
hektiske situasjoner.
Du vil kunne bli pålagt å delta i våre vaktordninger. Stillingen vil sortere under avdelingsleder Hol.

For mer informasjon om selskapet se www.hallingdal-kraftnett.no
For spørsmål om stillingene kontakt Øystein Velure – oystein.velure@hallingdal-kraftnett.no
Søknad sendes personalkonsulent Britt Olviken – britt.olviken@hallingdal-kraftnett.no
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