Heinzmann Automation AS er en del av HEINZMANN Group, med avdelinger i Narvik og på Askøy. Vi er
en pålitelig leverandør av maritime automasjonsløsninger, og leverer systemer og tjenester til både
sjøforsvaret og sivile fartøyer verden over.
Vår største ressurs er våre dyktige og profesjonelle medarbeidere, med erfaring fra gjennomføring av
prosjekter av forskjellig størrelse og kompleksitet; kombinert med HEINZMANN Groups omfattende
utvalg av produkter.
Mer informasjon om Heinzmann Automation AS kan finnes på www.heinzmann.no
Mer informasjon om HEINZMANN Group kan finnes på www.heinzmann.com

Til vår avdeling i Narvik søker vi ny Avdelingsleder med R&D ansvar
Vi legger organisasjonen til rette for fremtidig vekst, og søker i den forbindelse en leder for vår avdeling i
Narvik. Stillingen rapporterer til Daglig Leder og inngår i firmaets ledergruppe. Avdelingen fokuserer på
service og support av maritime automasjonssystemer, samt utvikling av nye systemer innen bl.a. Alarm &
Monitoring og Drivstofforbruk. Vi søker etter en person som, i tillegg til å lede avdelingen, vil være en
viktig bidragsyter til ledelsesarbeidet i bedriften, deriblant strategiutvikling, organisasjonsplanlegging og
budsjettarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•

Lede arbeidet med utvikling av nye produkter, fra prioritering av prosjekter, planlegging og
oppfølging av milepæler, til markedsplanlegging og økonomi;
Sikre kapasitet og kompetanse på avdelingen til å gjennomføre service og support for
eksisterende og nye kunder;
Lede kvalitetsarbeidet for bedriften;
Koordinere og lede avdelingen i Narvik, med medarbeidere innen prosjektstyring, service og
produktutvikling;
Være en aktiv deltager i selskapets ledergruppe;
Bidra til at Heinzmann Automation AS befester og utvikler sin markedsposisjon målt i antall
installasjoner, eksportandel og økonomiske resultater.

Nødvendige kvalifikasjoner:
•

Master- eller Bachelorutdannelse innen Automasjon, Elektro eller annen relevant teknisk
spesialisering (relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse);

•
•
•
•
•

Ledererfaring fra virksomhet som leverer produkter/tjenester med høy grad av innovasjon,
kompetanse og kundefokus;
Erfaring fra ledelse eller gjennomføring av R&D prosjekter eller software utvikling;
Stor grad av fleksibilitet og gjennomføringsevne sett opp mot de oppgaver og aktiviteter som til
enhver tid oppstår i bedriften;
Dokumenterbar kombinasjon av teknisk og kommersiell kompetanse;
Beherske norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner:
•
•
•

Tilleggsutdannelse innen Ledelse, Økonomi eller Administrasjon;
Erfaring eller tilleggsutdannelse innen Kvalitetsstyring, eller arbeid med ISO 9001-2015
Ledelsessystem for kvalitet;
Bakgrunn innen Maritim Automasjon eller annen relevant maritim erfaring.

Viktige personlige egenskaper:
•
•
•
•
•
•

Strukturert og handlekraftig;
Positiv holdning til utfordringer;
Inkluderende og samarbeidsorientert;
Fleksibel;
Markeds- og kundefokus;
Kreativ og løsningsfokusert.

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•

Faglige utfordringer i et spennende teknologiselskap;
Konkurransedyktig lønn og betingelser;
Et meget godt arbeidsmiljø;
Moderne lokaler i Narvik sentrum;
Stor grad av frihet og tillit innenfor avtalte rammer.

For informasjon om stillingen vennligst kontakt Daglig Leder Inger Johanne Stensnes tlf. +47 454 16 452,
eller Business Manager Robert Utheim på tlf. +47 913 61 980.
Søknad sendes til post@heinzmann.no
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