
 

 

 

The Quartz Corp AS søker  industrimekanikere i 100% stilling. 
 

Vil du være med å bli verdens største produsent av høyrenset kvarts i et dynamisk og 
spennende arbeidsmiljø?  

Vår høyteknologiske fabrikk trenger nye fast ansatte industrimekanikere. Vår fabrikk ligger 
på Drag i Nordland, et område med rikelig med naturopplevelser, i kanskje Norges vakreste 
natur. Vi søker etter deg som ønsker faglige utfordringer, samt bo 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  
The Quartz Corp er en av verdens største leverandører av høyrenset kvarts. Våre 
kvartsprodukter er i verdensklasse takket være tilgang til verdens reneste kvarts, moderne 
fabrikklokaler i USA og Norge, samt dedikerte medarbeidere. Vårt sluttprodukt går til 
solcelle, halvledere og optikknæringer. The Quartz Corp AS har i dag ca. 80 ansatte, med 
moderne lokaler på Drag, Tysfjord. 

Arbeidsoppgaver 
● Varierende vedlikeholdsarbeid 

● Utbedring av produksjonsutstyr 

● Service av produksjonsutstyr 

● Oppgradering og installasjon av nytt produksjonsutstyr 

● Prosjektutvikling.  

● Forefallende arbeid 

● Sikre at interne/eksterne krav til HMS blir ivaretatt  

● Andre oppgaver som faller naturlig innenfor rollen  



 

Ønskede kvalifikasjoner 

● Relevant fagbrev som  industrimekaniker 

● Erfaring fra prosessindustri  

● Skandinavisk språk og engelsk 

 

Vi tilbyr  
● Varierte og spennende utfordringer i et tverrfaglig arbeidsmiljø 

● Et godt arbeidsmiljø i moderne og rene lokaler  

● Konkurransedyktig lønn, samt gode pensjons- og forsikringsordninger 

● Snarlig tiltredelse 

● Opplæring 

● Arbeidssted Drag 

 

Stillingen rapporterer direkte til Mechanical Manager. 
 
For mer informasjon, gå inn på www.thequartzcorp.com. 

Du kan også kontakte Mechanical Manager Kristian Kaspersen, på tlf. 959 04 163, eller HR 
Advisor, Katharina Lund tlf. 909 15 075.  

Søknad og CV sendes til job@thequartzcorp.com snarest mulig. 

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