Operatør på MEMU
OY FORCIT AB er Nordens ledende produsent
av sivile og militære eksplosiver. Selskapet
har hatt en stor vekst de siste årene og er en
pålitelig og kunnskapsrik partner for våre
kunder. Forcit utvikler, produserer og selger eksplosiver, hovedsakelig i det nordiske markedet.
Konsernets morselskap er OY FORCIT AB, og
virksomheten er organisert i to forretningsområder: Forcit Explosives og Forcit Defence.
Konsernet omfatter også datterselskapene Oy
Finnrock AB, Forcit Sverige AB og Forcit Norway AS. Konsernet sysselsetter ca 350 personer.
Salget i 2016 var ca. EUR 100 millioner. I Norge
har vi bulkstasjoner i Bremanger og Bergen.
Den 01.01.2018 startet vi levering til Norsk
Stein AS fra en bulkstasjon etablert på Jelsa i
Suldal, Rogaland

søkes til vår nye bulkstasjon på Jelsa.
Arbeidsoppgaver og ansvar
• Operatør på mobile produksjonsenheter som
produserer og leverer emulsjon sprengstoffer til
kunder over jord.
• følge alle overordnede krav og lovfestede HMS
regler og standarder innen ditt fagområde
• gjennomføre service og vedlikehold av utstyr
• betjene lokalt lager for sprengstoff og tennmidler
Kvalifikasjoner
• Førerkort klasse C(E)
• Beherske rapportering på PC
• Ønskelig med ADR kompetansebevis (stykkgods

•
•
•
•

og tank) samt truck/maskinførerbevis. Disse sertifikater kan, om nødvendig, tas etter ansettelse.
Være kvalitetsbevisst, fleksibel og nøyaktig
Erfaring fra anleggs- eller pukkverksbransjen er
en stor fordel.
Beherske norsk både muntlig og skriftlig
Kunne levere tilfredsstillende Politiattest for denne
type arbeid

Vi tilbyr
• Et trivelig arbeidsmiljø, hvor vi bygger opp en
virksomhet i Norge
• Varierte og interessante arbeidsoppgaver
• Konkurransedyktige betingelser
• God pensjonsordning

Arbeidssted
Du vil ha utgangspunkt på vår bulkstasjon på Jelsa.
Ansatte vil etter ansettelse få opplæring på Jelsa evt.
andre steder i Norge/Sverige. Lading foregår hos
Norsk Stein samt Norstone sine pukkverk i distriktet.
Etter hvert også i distriktet rundt Jelsa, Haugesund og
Stavanger til pukkverk og infrastrukturprosjekter.
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Bjørnar Tyberg, 907 58 625
Søknad med referanser sendes på mail til:
bjornar.tyberg@forcit.no
Søknadsfrist: 14.02.2018.

