
Sibelco-gruppen ble grunnlagt i 1872 og er i dag et multinasjonalt konsern med mer enn 
200 produksjonssteder over hele verden og med et team på rundt 9.500 ansatte i 43 
land. Virksomheten leverer et bredt spekter av industrimineraler til spesialformål. Fra vår 
aktivitet i Norden leveres høykvalitetsprodukter til blant annet internasjonal glass- og 
keramikkindustri, støperi- og ildfastformål, samt til områder innen metallurgi, sandblåsing, 
byggevareindustri, sport- og fritidsmarkedet og til miljøformål. Anlegget på Åheim i 
Vanylven kommune er verdens største produsent av mineralet olivin og har ca 110 ansatte.

VEDLIKEHOLDSFORMANN
Vi søker etter en Vedlikeholdsformann for vår avdeling for vedlikehold av faste 
installasjoner til vårt anlegg på Åheim.

ANSVARSOMRåDER VIL VæRE:
- Sikre at vedlikehold blir utført med høyt fokus på HMS
- Lede og følge opp vedlikeholdspersonell
- Supportere og bidra til utvikling av vedlikeholdsstrategi/langtidsplaner

DINE KVALIFIKASjONER Og EgENSKApER:
- Erfaring som arbeidsleder
-  Utdanning innen tekniske fag (Bachelor mekanikk) eller via arbeidserfaring
- Kunnskap/erfaring med MS Office applikasjoner og ERP-system
- Kjennskap til og erfaring med LEAN-prinsipper er en fordel
- Selvstendig, systematisk, strukturert og løsningsorientert
- Gode norsk-og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

VEDLIKEHOLDSINgENIØR
Vi søker etter en Vedlikeholdsingeniør til nyopprettet stilling på vårt anlegg på 
Åheim. 

ANSVARSOMRåDER VIL VæRE:
- Analysere vedlikeholds- og produksjonsdata
- Lede arbeidet med rotårsaksanalyser
- Supportere og bidra til utvikling av vedlikeholdsstrategi/langtidsplaner.
- Initiere og bidra til forbedringsprosjekter
- Delta i investeringsprosjekter

DINE KVALIFIKASjONER Og EgENSKApER:
-  Utdanning innen tekniske fag (bachelor mekanisk/elektro). Annen 

relevant erfaring kan også være aktuell
- Kunnskap/erfaring med MS Office applikasjoner og ERP-system
-  Erfaring innen arbeid med kontinuerlige forbedringer og prosjekthåndtering
- Selvstendig, systematisk, strukturert og løsningsorientert
- Gode norsk- og engelskkkunnskaper, skriftlig og muntlig

Hos oss vil du få en fleksibel arbeidshverdag, med svært hyggelige og 
kompetente kollegaer. Dersom dette høres interessant ut ber vi deg om å sende 
en søknad med CV til ottar.rusten@sibelco.com innen 30.september 2017. 

For nærmere opplysninger om stillingene vennligst kontakt Ottar-Inge Rusten 
på tlf. 975 47 314 eller  Verkssjef Martin Solheim på tlf. 991 24 954.

www.sibelco.com


