Ernex AS er en industri
bedrift med virksomhet
innen produksjon av
bygnings sager, rullegående
materiell utført i stål, samt
ulike typer spesialproduksjon i henhold til
kundens spesifikasjoner
Ernex er lokalisert i Tistedal,
Norge og har ca. 35 ansatte.
Ernex sin historie går tilbake
til 1952 og har siden den
gang produsert bygnings
sager under eget
merkevarenavn,
Gjerdesagen.
Ernex fikk nye eiere i 2018.
På samme tidspunkt ble
Grimstål Produkter en del
av Ernex gjennom en
fusjonering av de to
selskapene.
Selskapet har en årlig
omsetning på ca. 5o
millioner kroner. I dag eies
selskapet av Eagle AS og
Petersborg Invest AS.
Ernex har langsiktige solide
eiere med lokal forankring.
For nærmere info om Ernex
og Eagle Gruppen, se våre
hjemmesider:

www.ernex.no
www.eagle.no

Sveiser med relevant mekanisk erfaring
Ernex er i god vekst og vi søker etter en erfaren sveiser til vårt mekaniske verksted til å
utføre fabrikasjon av både egne utviklede produkter og merkevarenavn, samt ulike typer
spesialproduksjon i henhold til kundens spesifikasjoner.
Vi har en avansert maskinpark som inneholder blant annet fiberlaser og eget
lakkeringsverktsted. Ernex har to sterke merkevarenavn, Gjerdesagen og Grimstål. I tillegg til
disse har vi mange spennende prosjekter hvor vi tilbyr skreddersydde produkter til både
privat og offentlig næringsliv.
Ernex har flere ledige stillinger for øyeblikket. Sjekk vår hjemmeside for oversikt over alle
stillingene: https://www.ernex.no
Arbeidsoppgaver:
•
Sveising og platearbeid
•
Produksjon av stålkonstruksjoner ved vårt verksted
Ønskede kvalifikasjoner:
•
Fagbrev eller tilsvarende.
•
Kunnskap og erfaring fra sveiseprosedyrer og andre sertifiseringer knyttet til mekanisk produksjon
• Dokumentert erfaring og forståelse av tegningsunderlag og øvrig dokumentasjon relatert til
fabrikasjon
• Beherske norsk eller engelsk, skriftlig og muntlig.
•
Evne til å jobbe selvstendig, være relasjonsskapende og skape tillit.
Ernex AS er lokalisert i Halden hvor du vil være en del av et faglig høyt kompetent nivå både innenfor
ledelse, administrasjon, salg, prosjekt og dokumentasjon. Stillingen vil rapportere til produksjonsleder.
For nærmere informasjon om stillingen vennligst ta kontakt med:
Charlotte Løken, daglig leder, på e-post til charlotte@ernex.no eller på telefon 480 55 933.
Søknad med CV og attester sendes via e-post til charlotte@ernex.no snarest. Søknader vil bli vurdert
forløpende.

