Rainpower er en kunnskapsbedrift med egenutviklet teknologi som leverer produkter og
tjenester til vannkraftindustrien over hele verden. I Norge er vi etablert på Kjeller,
Sørumsand, Trondheim og Oslo. Vi er også etablert i Kristinehamn i Sverige samt i Sveits og
Kina. Konsernet er i positiv utvikling og har en ordreinngang på ca 500 millioner NOK pr. år. I
konsernet er det 200 høyt kvalifiserte medarbeidere. Våre medarbeidere har stor mulighet til
å påvirke sin arbeidssituasjon og har gode muligheter for egenutvikling.

Rainpower på Sørumsand søker etter:
CNC Operatør

Arbeidssted : Sørumsand

Kvalifikasjoner

Rainpowers verksted er kjent som et av verdens beste
vannkraftverksteder. Verkstedet spiller en sentral rolle i
service- og oppgraderingsmarkedet i Norge. Verkstedet
produserer både nytt mekanisk utstyr samt rehabiliterer
gammelt utstyr. Det er totalt ca 70 ansatte på verkstedet
innenfor plate/sveis, maskin, NDT, kontroll, overflate og
montasje. Vår omfattende maskinpark består av horisontale
freseverk, møller
og dreiebenker.


o
o
o
o
o
o

Fagbrev og bred kompetanse innen CNC faget
Selvstendig innen programmering
Erfaring med Fanuc, Siemens 850, Haidenhein
styringer en fordel men ikke påkrevd
God erfaring med både dreie- og
fresemaskiner
God i norsk både muntlig og skriftlig
Egenskaper: Resultatorientert, fleksibel,
strukturert, selvstendig

Vi tilbyr
Arbeidsoppgaver
o
o
o

Programmering og produksjon iht. tegning
Egenkontroll av produksjon
Operatørstyrt vedlikehold på maskiner

o
o
o
o

En utfordrende stilling i et høyteknologisk
miljø
Stor maskinpark, gode muligheter for
videreutvikling
Godt arbeidsmiljø med høy fokus på HMS
Lønn etter kvalifikasjoner
Vi har en åpen kultur og oppfordrer
kvalifiserte kandidater til å søke
uansett alder, kjønn eller kulturell
bakgrunn
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For å søke på stillingene gå inn på www.rainpower.no under
ledige stillinger. Søknadsfrist 25.januar 2019

