
Barents Skipsservice AS er et mekanisk verksted med beliggenhet i Båtsfjord kommune. Bedriftens viktigste satsningsområder er 
reparasjon og vedlikehold av norske og russiske fiskefartøy og mekaniske tjenester til landindustrien. Bedriften ser også på muligheten
for å levere tjenester til olje/gass og andre sektorer. Bedriften skal gjøre store investeringer for 2018 i en lift for å løfte båter på land for 
vedlikehold og reparasjon.

Vi søker etter:

Motormekaniker/Industrimekaniker. 
Arbeidsoppgaver vil blant annet være

▪ Kundemottak og tilrettelegging av arbeid på motor og teknisk, følge opp rutiner.

▪ Service, feilsøking og reparasjoner av dieselmotorer.

▪ Arbeide med hydrauliske anlegg, reparasjoner og ny monteringer.

▪ Utarbeide tilbud og følge opp prosjekter.

▪ Bestilling av deler og materiell til arbeidsoppdrag.

Kvalifikasjoner 

• Du som søker bør ha erfaring med motor/hydraulikk etc.

• Ønskelig med fagbrev eller praksis som mekaniker.

• God formuleringsevne på norsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

• Kundeorientert og vet å skape gode kundeopplevelser ved å levere god kvalitet.

• Kreativ, fleksibel og positiv.

• Glad i en utfordring, og har vilje til å yte "det lille ekstra".

• Gode samarbeidsevner og løsningsorientert.

• Pålitelig og serviceinnstilt.

Vi kan tilby 
• En trygg arbeidsplass.

• Gode pensjon og forsikringsavtaler.

• Varierte arbeidsoppgaver i et hektisk og trivelig miljø.

• Muligheter for kursing.

• Lønn etter avtale.
• En glad gjeng som ser med nysgjerrighet og optimisme på fremtiden.
• En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter. 

Høres dette spennende ut? 
Har DU lyst til å være en del av vårt team og utvikle bedriften videre? Send oss en søknad i dag!
Tiltredelse vår/sommer 2018 eller etter avtale.

Dersom du har spørsmål kontakt daglig leder (Bjørn Aarnes) på telefon: 982 14 623. 
Sjekk gjerne ut vår nettside: http://barents-skipsservice.no/

Søknader kan sendes til:
Barents Skipsservice AS
Fjordveien 17
9990 BÅTSFJORD
Mail: bjorn@baskips.no

Søknader merkes: «Mekaniker Barents Skipsservice AS» 

Søknadsfrist 1. Mai 2018.  t klar
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