
 

Kristiansen Automasjon AS, Uthusvegen 79, 2335 STANGE 
www.ks-automasjon.no – ksauto@ks-automasjon.no – (+47) 994 89 444 

Organisasjonsnummer: NO 963 717 857 MVA 

 
Har du fagbrev som tavlemontør og erfaring fra faget men ønsker nye oppgaver og utfordringer?  
Er du saksbehandler eller elektrofagarbeider med teknisk fagskole? 
 
Vi søker etter en dyktig medarbeider som ønsker å… 

 Prosjektere og tegne koblingsskjema fra og med feltutrusting til og med hovedbryter i el.fordeling 

 tilegne seg kunnskap om kabeldimensjonering ved bruk av FebDok 

 delta i praktisk veiledning og tilretteleggelse ved våre eksterne kjøp av elektrofordelinger 

 delta i FAT ved nye leveranser 

 delta i feilsøking hos våre kunder i lokalområdet samt bistå personell elektronisk ved/ på anlegg for kunder 
utenfor vårt lokalområde 

 utføre sporadiske monteringsarbeider ute hos kunde og ved eget verksted 
 

For stillingen forutsettes det at du... 
 har fagbrev som tavlemontør og ca 5 års erfaring fra faget 

 har et ønske om en mer PC-basert arbeidshverdag 

 skriver og forstår norsk, engelsk og gjerne polsk 

 er strukturert og ryddig 

 ser muligheten for noe reisevirksomhet 

 førerkort klasse B 
 
Kristiansen Automasjon AS kan tilby et lærerikt arbeidsmiljø med tverrfaglig kompetanse innen både elektro og 
automasjon. Vi har kunder i mange ulike bransjer og kan tilby en variert arbeidshverdag. 
 

Vi kan tilby... 
 konkurransedyktig lønn 

 gode forsikringsordninger - i tillegg til yrkesskadeforsikring; gruppelivsforsikring (hoved- og medforsikret), 
behandlingsgaranti, uførekapital, kritisk sykdom og sykelønnsforsikring   

 fri telefon 

 intern opplæring og deltakelse på relevante kurs 
 

Hvem er vi? 
Kristiansen Automasjon AS er en uavhengig leverandør av elektro, automasjon og teknisk IT. 
Vi er per i dag 5 ansatte som holder til på Stange og er godkjent elektro- og EKOM-installatør samt godkjent 
lærebedrift for tavlemontør og automatiker. 
 
Vårt fokus er i hovedsak rettet mot industrien – se gjerne vår nettside www.ks-automasjon.no for hvilke bransjer/ 
nisjer vi jobber innenfor. 
 
Ikke vent med å stille spørsmål til; 
Bjørn Idar Kristiansen - 
959 08 799 eller 

bjorn.idar.kristiansen@ks-automasjon.no  , 
om dette virker interessant for deg. 
 

Søknad sendes:  

bjorn.idar.kristiansen@ks-automasjon.no 
 
Adresse: Uthusvegen 79, 2335 STANGE 
Facebook: https://www.facebook.com/KsAutomasjonAs 
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