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AVDELINGSLEDER - ULSTEINVIK

VALVES & PIPING MATERIAL

Robinet AS har siden oppstarten i 1992 vært en betydelig leverandør av ventiler 
til industrien i Norge. I 2011 åpnet vi avdeling i Ulsteinvik og har i løpet av det 
siste halvåret etablert oss som leverandør av ventiler, rør, rørdeler, ventilstyringer 
m.m. Våre kunder er verft, rederier, skipsutstyrsprodusenter, oljeindustrien, 
oppdrettsbransjen m.m. i inn og utland.

Vi bygger nå nytt kontor- og lagerbygg i Ulsteinvik hvor vi planlegger 
innfl ytting i August 2012. Til å lede og videreutvikle avdelingen 
i Ulsteinvik sammen med vår tekniske sjef og øvrige dyktige 
medarbeidere søker vi nå avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver
• Ledelse og drift av avdelingen med budsjett- og resultatansvar 
• Personalansvar
• Markedsførings- og salgsansvar mot eksisterende og nye 

kunder
• Nettverksbygging mot næringslivet i regionen
• Kontakt med og oppfølging av produsenter i inn- og utland
• Reiseaktivitet til kunder, leverandører, messer m.m. må 

påregnes

Kvalifi kasjoner:
• Vi søker en selvstendig og resultatorientert person med erfar-

ing fra ledelse, personalbehandling og salg
• Vi ser gjerne at du har ingeniørbakgrunn, men erfaring fra 

tekniske miljøer kan være like aktuelt
• Vi vektlegger personlige egenskaper som tillit og 

nettverksbygging mot det lokale næringslivet, og da spesielt 
skipsindustrien

• Vi kommuniserer både på engelsk og norsk så begge deler må 
beherskes skriftlig og muntlig

• Normale datakunnskaper

Vi tilbyr:
• Utfordrende arbeidsoppgaver med store utviklingsmuligheter
• Svært gode fasiliteter i form av nybygg tilpasset oppgaven
• Konkurransedyktige betingelser

For ytterligere info ta kontakt med:
Frank Borge, Daglig leder         tlf: 56 15 28 80, mob: 900 41 301
Rolf Hestness, Styreformann    tlf: 55 30 74 03, mob: 900 55 888

Søknad med CV sendes:
Robinet AS, Boks 41. 5327 Hauglandshella 
eller pr. E-mail til: fborge@robinet.no
Alle henvendelser behandles konfi densielt.

www.robinet.no

VI FLYTTER INN I NYE OG MODERNE LOKALER I AUGUST 2012


