
 

  

 

Ledig   stilling   som   Automation   Engineer   

Vi   søker   automasjonsingeniør   til   vår   elektro/   automasjonsavdeling   som   i   dag   består   av   flere  
dyktige   medarbeidere.    Nå   vil   vi   styrke   avdelingen   med   DEG.   

Vår   høyteknologiske   fabrikk   trenger   en   automasjonsingeniør   som   kan   være   med   å  
vedlikeholde   og   oppgradere   vårt   produksjonsanlegg,   slik   at   vi   kan   fortsette   å   produsere  
verdens   reneste   kvarts.   Vår   fabrikk   ligger   på   Drag   i   Hamarøy   kommune,   et   område   hvor  
næringslivet   blomstrer   som   følge   av   stor   satsning   på   bergverk,   oppdrett   og   kraftproduksjon.   

Vi   søker   etter   deg   som   ønsker   faglige   utfordringer   i   en   fremtidsrettet   fabrikk   og   som   ønsker   å  
bo   i   et   bærekraftig   industrisamfunn   i   et   område   som   best   kan   beskrives   som   minst   like   vakkert  
som   Lofoten.  

Benytt   denne   muligheten   til   å   søke   deg   til   en   spennende   arbeidskarriere!  



 

Om   The   Quartz   Corp   AS   (TQC)  
TQC   er   en   av   verdens   største   leverandør   av   høyrenset   kvarts   som   produseres   i   vår   fabrikk   på  
Drag   med   grønt   fotavtrykk.   Våre   kvartsprodukter   er   i   verdensklasse   takket   være   tilgang   til  
verdens   reneste   kvarts   som   kommer   fra   våre   moderne   fabrikklokaler   i   USA   og   Norge.   Vårt  
sluttprodukt   går   til   solcelle,   halvledere   og   optikk   næringer.   Vi   er   i   dag   ca.   85   ansatte   på   Drag.  

Arbeidsoppgaver  
● Drifte   og   utvikle   automatisering   ved   bedriften   
● Delta   i   prosjekter   som   fagperson   
● Oppgradering   og   installasjon   av   nytt   produksjonsutstyr  
● Prosjektutvikling  
● Varierende   vedlikeholdsarbeid  
● Utbedring   av   produksjonsutstyr  
● Service   av   produksjonsutstyr  
● Sikre   at   interne/eksterne   krav   til   HMS   blir   ivaretatt   
● Andre   oppgaver   som   faller   naturlig   innenfor   rollen  

 

Ønskede   kvalifikasjoner  

● Automasjons   utdannelse   -   minimum   bachelornivå  
● Minimum   to   års   erfaring   med   prosessoptimalisering   
● Kan   vise   til   resultater   innen   relevante   roller   som   krever   gjennomføringsevne  
● Gode   kommunikasjonsevner   og   samarbeidsevner,   med   evne   til   å   også   jobbe  

selvstendig  
● Systematisk,   med   analytiske   kunnskaper.  
● Programmering   av   PLS   baserte   kontrollsystemer  
● Generelle   nettverks   og   kommunikasjonsferdigheter  
● Siemens   PLS   programmering,   Simatic   manager   /Siemens   TIA   portal  
● Citect   Scada   utviklings   kunnskaper  
● Må   beherske   både   norsk   og   engelsk,   skriftlig   og   muntlig  

 
Vi   tilbyr  

● Gode   utviklings-   og   karrieremuligheter   i   en   internasjonal   bedrift   
● Varierte   og   spennende   utfordringer   i   et   tverrfaglig   perspektiv  
● Et   godt   arbeidsmiljø   
● Konkurransedyktig   lønn,   samt   forsikrings   og   pensjonsavtaler  
● Snarlig   tiltredelse  
● Stillingsbrøk:   100%  
● Fast   ansettelse   
● Arbeidssted   Drag  

 
Stillingen   rapporterer   direkte   til   Electro   Manager.   
 
 
For   mer   informasjon   om   stillingen   kan   du   kontakte:  
Electro   Manager,   Børge   Kjær,     på   tlf.   481   11   169   eller   
HR   Advisor,   Katharina   Lund,   tlf.   909   15   075.   



 

Besøk   gjerne   vår   hjemmeside    www.thequartzcorp.com  
 
Søknad   og   CV   sendes   :   job@thequartzcorp.com   

Søknadsfrist:   Snarest  

Vi   vil   ta   fortløpende   kontakt   med   aktuelle   kandidater   og   inviterer   til   intervju,   hvor   ansettelse  
kan   foregå   fortløpende.  

 

http://www.thequartzcorp.com/

