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Ledig stilling som Lastebil og Anleggsmekaniker 

 
 

Havnen Anlegg AS søker etter Mekaniker med erfaring 
fra tunge kjøretøy og anleggsmaskiner. 
 
Vi søker en erfaren Mekaniker med gode tekniske ferdigheter og  
interesse for faget. 
 

Du må være ansvarsfull, pålitelig og pliktoppfyllende, og godt  
humør er ingen bakdel! 
 

Relevant utdanning er en fordel, men lang erfaring og gode  
referanser rekker ofte langt  :-) 

 
Stillingsbeskrivelse:  
 

Arbeidet består i hovedsak av vedlikehold, service og mekaniske  
reparasjoner på tunge kjøretøy og anleggsmaskiner. 
 

Som f.eks. skifting av bremser/slitedeler, dekkskift/omlegging av  
dekk etc. på lastebiler, trekkvogner, tippsemihengere og  
anleggsmaskiner. 
 

Din arbeidsplass vil hovedsakelig være på vårt verksted på  
Kaupanger, men også ute i felten ved behov. 
Dokumentere utført arbeid og utstyrstilstander.  
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Ønskede kvalifikasjoner: 
 

• Relevant utdanning 
• Krav om førerkort klasse B, men også ønskelig med BE / C1 
• Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig 
• Gode tekniske ferdigheter med innsikt og forståelse for maskiner 
• Må kunne planlegge, utføre og styre oppdrag på egenhånd 
• Ansvarsfull, lojal, pålitelig, pliktoppfyllende og samarbeidsvillig 
• Løsningsorientert og fleksibel 
• Gode samarbeidsevner 
 
 

 
Hva vi kan tilby deg: 
 

• 4 dagers uke eller skiftordning etter avtale 
• Et godt arbeidsmiljø med dyktige og trivelige medarbeidere 
• Vi kan være behjelpelig med å finne bolig ved behov 
• Gode lønns og arbeidsbetingelser 
• Pensjonsfordeler 
 
 

Søknadsfrist:  Snarest! 
 
Stillingen er ledig for umiddelbar tiltredelse.  
For en uforpliktende prat eller mer informasjon om stillingen, ta  
kontakt med daglig leder Oddgeir Havnen på telefon 908 27 344. 
 

Søknad med referanser og CV sendes til oddgeir@havnen.no, eller  
til Havnen Anlegg AS, Skarpeteigvegen 13, 6854 Kaupanger. 
 


