Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av spesialmaterialer. Omsetningen i 2006 var 9.180 mill. kroner. Selskapet har produksjonsanlegg
i Europa, Nord og Sør-Amerika, Sør-Afrika og Asia og et omfattende nett av salgskontorer
i de viktigste markedene. Elkem har 2.960 ansatte og er en del av Orkla-konsernet.

Vil du jobbe med fremtidens miljøløsninger?
Elkems produkter er nødvendige for å drive verden i miljøriktig retning. Aluminium og silisium reduserer vekt og energiforbruk
i transportmidler. Vannkraft og solceller er miljøvennlige og fornybare energikilder. Elkem har store ambisjoner om utvikling og
vekst, både innenfor nye og eksisterende forretningsområder. Vi trenger deg som har energi og driv til å bringe Elkem fremover.
ELKEM BREMANGER med ca.150 ansatte er en eksportrettet bedrift med produksjon av ferrolegeringer, silisiummetall,
kjemikalier og microsilica. Bedriften ligger i kommunesenteret Svelgen, 50 km fra Florø, i en natur med mildt kystklima og gode
muligheter for friluftsliv på sjø og på land. Elkem Bremanger er den største arbeidsplassen i distriktet og har egen havn og et
moderne anlegg.

Elkem Bremanger søker etter

Driftsingeniør

Prosessingeniør

Stillingen er meget sentral for å videreutvikle Elkem Bremangers ledende posisjon som leverandør til verdens elektronikkindustri. Stillingen inngår i Silgrainavdelingen ledergruppe og
innehaver rapporterer til produksjonssjef Silgrain. Bedriften
kan tilby en svært utviklende stilling i et teambasert kompetansenettverk med dyktige medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. Stillingen som Driftsingeniør krever evne
til tverrfaglig samarbeid og vil ha et ansvar for driften av et
prosessavsnitt ved verket.

Stillingen er meget sentral for å videreutvikle Elkem Bremangers ledende posisjon som leverandør til verdens elektronikkindustri. Bedriften kan tilby en svært utviklende stilling i et
teambasert kompetansenettverk med dyktige medarbeidere og
eksterne samarbeidspartnere. Stillingen som Prosessingeniør
rapporterer til Produksjonssjef og inngår i ledelsesteamet for
en av våre smelteovner. Stillingen som Prosessingeniør krever
evne til tverrfaglig samarbeid og vil ha et ansvar for driften av
et prosessavsnitt på smelteovnen.

Vi søker en kandidat med

Vi søker en kandidat med

• Evne til å identifisere og mobilisere bedriftens menneskelige ressurser vil være viktig, derfor vil gode lederegenskaper bli verdsatt.
• Lar seg motivere av og har erfaring fra systematisk forbedringsarbeide.
• Sivilingeniør/Ingeniør med utdannelse innen prosessindustrifag. Kandidater med utdanning /erfaring innen
vedlikehold vil også komme i betraktning
• Erfaring innen prosessindustri vil være en fordel
• Gode samarbeidsegenskaper både internt og mot
eksterne kompetansemiljøer
• Dokumentert gjennomføringsevne

• Sivilingeniør/Ingeniør med utdannelse innen metallurgi/
kjemi/prosessindustrifag.
• Det er ønskelig med erfaring innen smelteverksindustri/
prosessindustri, men nyansatte vil også komme i betraktning
• Evne til å identifisere og mobilisere bedriftens menneskelige
ressurser vil være viktig, derfor vil gode lederegenskaper bli
verdsatt
• Lar seg motivere av og har erfaring fra systematisk forbedringsarbeide.
• Erfaring innen prosessindustri vil være en fordel
• Gode samarbeidsegenskaper både internt og mot eksterne
kompetansemiljøer

For mer informasjon kontakt:
- Verksdirektør Steinar Talle, tlf. 950 30 340, eller
- Produksjonssjef Vidar Bjarte Haugland, tlf. 950 30 311.

For mer informasjon kontakt:
- Verksdirektør Steinar Talle, tlf. 950 30 340.

ved Silgrainavdelingen

på smelteovn

Søknader merkes og sendes sammen med CV og andre relevante vedlegg til Elkem Bremanger, v/personalsjef Roar Hatlenes,
Postboks 133, 6721 Svelgen, eller e-mail til roar.hatlenes@elkem.no innen 16.05.2007.

Vi tilbyr
•
•
•
•
•
•

Utfordrende stillinger i en bedrift som er inne i en spennende omstilling og har positive framtidsutsikter
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
En presisjonsbedrift som jobber i henhold til Toyota Production System(TPS)
Arbeide i et miljø med internasjonal kontakt og jobbmuligheter
Konkurransedyktig lønn
Bedriften kan stille bolig til disposisjon

Personer som er systematiske og resultatorienterte av legning, og som ønsker å utvikle seg i takt med
en ambisiøs arbeidsgiver vil passe godt til stillingene.
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