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medarbeidere!medarbeidere!

Stillingen skal jobbe mot nye og eksis-
terende kunder rettet mot olje og gass, 
havvind, hydrogen- og karbonfangst og 
annen virksomhet som etterspør mekani-
ske systemløsninger og komponenter.  

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner:
• Prosjektleder for leveranser primært 

mot kunder i Norge
• Oppfølging av pågående leveranser 

fra våre fabrikker i Bosnia og Vietnam 
• Delta i ulike utviklingsprosjekter mht 

nye produkter og systemløsninger 
internt og mot eksterne kunder

• Høyere teknisk utdannelse

Yngre medarbeidere med bakgrunn fra 
Teknisk fagskole eller ingeniørutdanning 
innen konstruksjon/teknisk tegning og 
mekaniske fag med ambisjoner om å ut-
vikle seg i et faglig sterkt, dynamisk miljø 
med internasjonal retning. 

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner:
• Tegning, dokumentasjon og teknisk 

support mot salg og eksterne lever-
anseprosjekter

• Prosjektadministrasjon og logistikk
• Kontakt og bindeledd mot våre dat-

terselskaper i Vietnam og Bosnia   
• Dokumentert kunnskap erfaring i 

bruk av Inventor

Medarbeider med fagbrev innen mekanikk 
eller sveis og relevant sveiserfaring fra 
Tig og Mig med ambisjoner om å bli en 
allround medarbeider med god mekanisk 
forståelse og evne og vilje til å løse 
varierte oppgaver i vårt ekspansive miljø 
i Halden.    

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner:
• Modifisering og utbedringer av ek-

sisterende leveranser mot kunde eller 
egne installasjoner

• Logistikk og vareflyt, inkludert 
kundekontakt og oppfølging mot våre 
egne fabrikker

• Assisterende site-manager på vårt 
demosenter i Halden for plastgjen-
vinning 

• Ca 10 års erfaring i relevante fag
• Truck-sertifikat
• PC og logistikk kompetanse 
• Evne til å jobbe selvstendig, være 

relasjonsskapende og skape tillit

Eagle Technology ekspanderer kraftig for tiden, og vi trenger flere medarbeidere som ønsker å være med på vår spennende reise og 
videre utvikling i forhold til satsing på miljø- og energieffektiv teknologi.

Alle stillingene vil ha stor frihet under ansvar og jobbe selvstendig. Det forutsettes at man behersker engelsk og norsk, skriftlig og muntlig.  
Stillingene vil samarbeide med Eagle konsernets øvrige selskaper og ha tilgang til et nasjonalt og internasjonalt nettverk av kompetanse. 

Eagle Technology AS er lokalisert i Halden, men for både Senior- og Junior Engineer så åpner vi opp for lokalisering på andre lokasjoner for den 
rette vedkommende. Noe reisevirksomhet vil være nødvending. Stillingene vil rapportere til COO, Johnny Slåttland. 

For nærmere informasjon om stillingen vennligst ta kontakt med:
Johnny Slåttland e-post johnny@eagletechnology.no eller på tlf. 901 61 924.
 
Søknad med CV og attester sendes via e-post til johnny@eagletechnology.no senest innen 1. februar  2023.

Eagle Technology AS er et norsk selskap med fokus på utvikling, salg, prosjektering og levering av avanserte mekaniske system- og komponent- 
leveranser til ulike kunder i Norge.  Selskapet har hovedkontor i Halden, datterselskap i Stavanger, Bosnia og Vietnam. 

Eagle Technology er en del av Eagle Gruppen, et privat investeringsselskap med virksomhet innenfor Industri, Shipping og Eiendom. Eagle ble stiftet 
i 1982 og har opparbeidet seg en bred portefølje av industrielle selskaper og finansielle investeringer.
Eagle AS er grunder av blant annet Teknotherm konsernet og Therma Gruppen og har eierinteresser i til sammen 12 selskaper fordelt på 9 land og 15 
lokasjoner med en samlet omsetning på ca 550 MNOK i 2021.

Eagle AS har ekspandert kraftig de seneste årene både gjennom oppkjøp og organisk vekst nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er egenkapital- 
finansiert og utøver et aktivt og langsiktig eierskap innenfor sine satsingsområder.

For nærmere info om selskapene i Eagle Gruppen, se våre hjemmesider:

www.eagletechnology.no  www.eagleneviro.no  www.rqg.no  www.eagle.no  www.ernex.no
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