
Ledig stilling i Miras Hydraulikk AS 

 

MIRAS HYDRAULIKK AS 

Miras Hydraulikk AS er Nord-Norges største hydraulikkselskap og spesialister innen 
hydraulikk og pneumatikk. Vi tilbyr engineering, prosjektledelse, feilsøking, service, 
nybygging og igangkjøring av anlegg, hydraulikkrør, trykkprøving, oljeanalyse og 
sylinder, pumpe og ventiloverhaling. Selskapet leverer til kunder både onshore og 
offshore, med særlig fokus på prosessindustrien, bergverk og fornybar energi. 
Selskapet er lokalisert i Mo Industripark 

 

VI SØKER ARBEIDSLEDER  

På grunn av økende oppdragsmengde styrker vi vår organisasjon og søker en solid og 
fremoverlent Arbeidsleder som har lyst til å være med å løfte oss videre. 

Vi søker en tydelig, inkluderende og motiverende leder til å planlegge og følge opp den løpende 
driften og produksjon. Du får ansvaret for å lede våre mekanikere, rørleggere og hydraulikere, 
følge opp og ferdigstille kundeordrer og sikre at øvrige nødvendige innsatsfaktorer er tilgjengelig 
til enhver tid. Du er teknisk utdannet, har erfaring med personalledelse, god gjennomføringsevne 
og bidrar til å skape et godt faglig miljø. 

Ansvarsområde: 

• Leder for våre mekanikere, hydraulikere og rørleggere med ansvar for daglig planlegging 
og oppfølging av den løpende driften og jobbutførelse 

• Oppfølging og ferdigstilling av kundeordrer og sikre nødvendig tilgjengelighet av 
nødvendige innsatsfaktorer 

• Fokus på produktivitet, kvalitetsstyring og HMS arbeid 
• Være pådriver i det kontinuerlige forbedringsarbeidet 
• Personaloppfølging 

Ønskede kvalifikasjoner: 

• Teknisk bakgrunn og erfaring med personalledelse 
• Relevant erfaring fra produksjonsbedrift 
• Resultatorientert med gode lederegenskaper  
• Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner  
• Gode kommunikasjonsevner, bade muntlig og skriftlig, norsk og engelsk 

Ønskede personlige egenskaper: 

• Service- og kundefokusert 
• Systematisk og selvstendig, samtidig som du er jobber godt i team. 
• Du er ryddig og nøyaktig, tar initiativ og har god gjennomføringsevne.  
• Tydelig, inkluderende og motiverende leder som bidrar til å skape et godt faglig miljø.  
• Representere gode holdninger og går foran som et godt eksempel  



 

 

Vi tilbyr: 

• Spennende, selvstendig og utfordrende oppgaver i et uformelt og trivelig arbeidsmiljø. 
• En virksomhet i positiv utvikling  
• Mulighet for faglig utvikling og samarbeid med gode og kompetente kollegaer 
• Gode pensjons- og forsikringsordninger  
• Konkurransedyktige betingelser 

 
 

Spørsmål vedrørende stillingen som Arbeidsleder kan rettes til Driftsleder Bjørn-Einar Nesengmo på 
Mob: 952 08 129 eller e-mail: bjorn.nesengmo@miras.no  

 

For begge stillingene sendes søknad med CV og attester på e-mail: bjorn.nesengmo@miras.no  

Søknadsfrist: 31. mars 2018 
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