
 

 
       
www.krohne.no 

 

Til vår Olje- og Gassavdeling i KROHNE Instrumentation søker vi: 

Prosjektingeniør til nyopprettet stilling 

Arbeidsoppgaver 

• Evaluere forespørsler, utarbeide tilbud og gjennomføre leveranser til O&G markedet. 
• Utstrakt kommunikasjon med våre fabrikker i Tyskland, Frankrike, Nederland og England. 
• Være delaktig i å forbedre og videreutvikle avdelingen og selskapet. 

Kvalifikasjoner 

• Høyere relevant utdannelse, gjerne på Bachelor-nivå innen tekniske fag.  
• Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning.   
• Ønskelig med erfaring fra lignende roller innenfor offshore instrumentering. 
• Strukturert, nøyaktig og trives i en jobb der du må samhandle med andre mennesker. 
• Beherske engelsk både muntlig og skriftlig. 
• Vi oppfordrer også nyutdannede og søke.  

For stillingen tilbyr vi 

• Et hektisk og høyt kompetent instrumentmiljø i Moss nært knyttet til våre fabrikker i Europa. 
• Personlige utviklingsmuligheter innen et sterkt fagmiljø under konstant utvikling. 
• Strukturert, nøyaktig og trives i en jobb der du må samhandle med andre mennesker. 
• Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.  

Spørsmål og søknad med CV kan stiles til Eivind Omarhaug (telefon: 930 19 808 / e-mail: 
eomarhaug@krohne.no) eller Even Lund (telefon: 928 41 730 / e-mail: elund@krohne.no).  

Søknad med CV sendes snarest til: 
KROHNE Norway AS, Ekholtveien 114, 1526 Moss 
eller på e-mail til: eomarhaug@krohne.no 

KROHNE Norway AS består av selskapene KROHNE Marine i Brevik som leverer målesystem basert på nivåradar og 
mengdemålere til det globale skipsmarkedet, og KROHNE Instrumentation i Moss som leverer produkter for 
instrumentering til det norske markedet. KROHNE Norway AS er en del av det tyske KROHNE konsernet, som har 15 
produksjonsenheter i 10 land og 43 datterselskaper. Selskapet har solid økonomi og god ordrereserve. Høy 
kompetanse og et sterkt utviklingsmiljø gjør KROHNE til en av verdens fremste innen ny teknologi, nye produkter og 
nye løsninger for instrumentering.   
Med spissprodukter som fiskale mengdemålere og flerfasemåler innehar KROHNE en ledende posisjon innenfor olje- 
og gassinstrumentering. I tillegg til mange pågående prosjekter i Norge, er KROHNE Instrumentation tildelt ramme-
kontrakt med Statoil for leveranser av all mengdemåling til Johan Sverdrup feltsenter. 
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