Norsk Stein AS har Europas største anlegg for
produksjon av tilslag til asfalt og betong,
vegbygging og offshorekonstruksjoner. Vi er
lokalisert i Suldal kommune, Strand kommune,
Gjesdal kommune og Larvik kommune. Vi er 266
ansatte, 18 lærlinger, 4 YSK-elever og 4 traineer
med en årsproduksjon på opp mot 16 mill. tonn.
Sjå: http://www.mibau-stema.com

Har du lyst til å jobbe i Norsk Stein? Da er du velkommen til å søke stilling i vår bedrift.

Lærling på Norsk Stein?
Norsk Stein kan sikre deg en solid yrkesopplæring som resulterer i fagbrev og fagarbeidartittel. Du får også
lønn under utdanninga.

Norsk Stein er godkjent som lærebedrift i følgende 6 fag:
Industrimekanikerfaget
Som lærling i industrimekanikerfaget hører du til vedlikeholdsavdelingen. Denne avdelingen består av 43
personer som utfører mekanisk vedlikehold av maskiner og utstyr på Jelsa. Avdelingen utfører planlegging,
inspeksjon, vedlikehold, deleinnkjøp og lagerstyring for å opprettholde pålitelig drift av maskiner og utstyr til
produksjonen. Arbeidsoppgaver du som lærling vil komme bort i er forebyggende vedlikehold,
slitasjebeskyttelse, feilsøking, reparasjon og optimalisering av produksjon og utlasteranlegget, i tillegg til å
betjene bedriftens vedlikeholdssystem.

Anleggsmaskinmekanikerfaget
Som lærling i anleggsmaskinmekanikerfaget hører du til vedlikeholdsavdelingen. Denne avdelingen består av 43
personer som utfører mekanisk vedlikehold av maskiner og utstyr på Jelsa. Avdelingen utfører planlegging,
inspeksjon, vedlikehold, deleinnkjøp og lagerstyring for å opprettholde pålitelig drift av maskiner og utstyr til
produksjonen. Du som lærling vil arbeide med forebyggende vedlikehold, feilsøking og reparasjon av
anleggsmaskiner fra 0,5 tonn til 120 tonn, i tillegg til eksempelvis reparasjonssveising av anleggsutstyr. Du vil
betjene bedriftens vedlikeholdssystem.

Kjemi- og prosessfaget
Som lærling i kjemi- og prosessfaget, hører du til driftsavdelingen. Denne avdelingen består av 30 personer og
har ansvar for optimalisering av den daglige driften på verket. Vanlige arbeidsoppgaver for en
kjemiprosesslærling er inspisere maskiner for feilsøking, sitte i kontrollrom for oversikt over komponenter i
verket, sjekke vaskeverket, og måling av knusere og sikteduker.

Anleggsmaskinførerfaget
Som lærling i anleggsmaskinførerfaget hører du til logistikkavdeling i brudd. HMS er førsteprioritet, og en viktig
del av opplæringen. Avdelingens hovedoppgave er lasting og transport til knuser, vedlikehold av veier og voller,
avdekking, kantrensk, og annet av forefallende maskinarbeid. Som lærling vil du få litt teoretisk, men mest
praktisk opplæring i faget. For å oppfylle krav i henhold til læreplan, vil det også forekomme noe utplassering
hos entreprenør(er).

Fjell- og bergverksfaget
Som lærling i fjell- og bergverksfaget hører du til sprengningsavdelingen i bruddet. HMS er førsteprioritet, og en
viktig del av opplæringen. Avdelingens hovedoppgave å planlegge, bore og sprenge det som kreves for alltid å
ha tilgjengelige masser til lasting/knusing. Som lærling vil du få litt teoretisk, men mest praktisk opplæring i
faget. Dette vil i hovedsak være priming, lading, kobling og avfyring av salver. Det vil også forekomme noe

maskinkjøring, opplæring på borerigg, opplæring på knuseanlegg og laboratoriet m.m. For å oppfylle krav i
henhold til læreplan vil det også forekomme noe utplassering hos entreprenør(er).

Elektrofaget
Som lærling i elektrofaget tilhører du elektroavdelingen. Avdelingen består av 6 personer, både elektrikere,
automatiker og automasjonsingeniør. Elektroavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av de elektriske
anlegga på Norsk Stein Jelsa. Som lærling i elektrofaget vil du delta i dette arbeidet og i tillegg ha hospitering
hos lokal elektroinstallatør slik at alle deler av opplæringsplanen blir fulgt opp.

Kvalifikasjoner:
Vi ser etter faglig engasjerte, selvgående og nøyaktige lærlinger som ønsker å utvikle seg og bidra i et
spennende og godt fagmiljø.
Vi søker etter kandidater med følgende kvalifikasjoner:
• Har fullført videregående skole
• Er engasjert, strukturert og har gode samarbeidsegenskaper.
• Har godt humør og god helse.
• Har høyt personlig HMS fokus.
• Er selvstendig, har stå på vilje og er et arbeidsjern.
• Norsktalende.
Vi tilbyr:
• Hyggelige medarbeidere i et trivelig og godt faglig arbeidsmiljø
• Gode muligheter til faglig og personlig utvikling.
• Gode og trygge arbeidsforhold
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• AFP bedrift.
Vi ønsker mangfold blant våre ansatte, og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder.
Send din søknad til Nors Stein AS, ref; Elisabeth Steine.
Søknadsfrist: 22. mai 2021
E-postadresse marit@suldalvekst.no

