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Eramet Norway AS er en del av det
franske gruve- og metallurgikonsernet
Eramet som har ca. 13.000 ansatte i
20 land. Eramet Norway AS produserer
manganlegeringer til stålindustrien og
har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og
Kvinesdal, samt en utviklingsgruppe
i Trondheim. Bedriftens 500 ansatte
bidrar til en omsetning på rundt 7
milliarder kroner.

Prosjektingeniør – Eramet Norway Sauda
Vi søker en selvstendig prosjektleder som vil være ansvarlig for å lede prosjekter
i verkets prosjektportefølje. Porteføljen spenner fra mindre vedlikeholdsbehov til
store oppgraderingsprosjekter og inkluderer alle disipliner (HMS, tekniske løsninger,
økonomi og fremdrift). I den neste 5 års-perioden vil en vesentlig del av prosjekt
porteføljen være knyttet mot å redusere verkets interne og eksterne miljøbelastning.
Du er opptatt av å utvikle framtidsrettede løsninger og ta i bruk ny kunnskap og
teknologi som viktige bidrag til å oppnå verkets mål på kort og lang sikt. Involvering
av spisskompetanse eksternt og interne fagmiljøer som drift, vedlikehold og innkjøp
er sentralt.
Du vil være ansvarlig for hele prosjektforløpet fra identifikasjonsfasen, via teknisk
spesifikasjon og gjennomføring, til testing og overlevering til drift. Microsoft Project
og Autocad vil være verktøy du må beherske.

ARBEIDSOPPGAVER
• P
 rosjektledelse for verkets prioriterte prosjekter basert på Eramets rutiner for
prosjektledelse
• Bidragsyter for å utvikle fremtidsrettede løsninger på verkets tekniske installasjoner
• Deltaker i verkets forbedringsarbeid

KVALIFIKASJONER
•
•
•
•

Bachelorgrad innenfor tekniske fagdisipliner
Minimum 5 års erfaring fra industri/prosjektledelse
Gode datakunnskaper, og kjennskap til MS Project og Autocad
Beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk, muntlig og skriftlig

PERSONLIGE EGENSKAPER
• Evne til å styre større strategiske prosjekter sammen med prosjekt-teamet
• Vilje til å utfordre eksisterende løsninger
• Gode kommunikasjonsevner mot eksterne og interne kontaktpunkter

VI TILBYR
• E
 t godt arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige lønns- og
arbeidsvilkår

ANDRE OPPLYSNINGER
• Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

KONTAKTINFO
Rolf Tore Valskaar, tlf. +47 905 90 231 eller Erik Aareskjold tlf. +47 909 70 731

Søknad med CV registreres via Eramet.no innen 25. mai.

