
 
 

Nordomatic søker etter prosjektingeniører til spennende og varierte 
stillinger. Hovedoppgavene til stillingene er å bidra med 
programmering, utvikling og igangkjøring av moderne drifts- og 
fjernkontrollsystemer på alle typer bygg. Leveransene består i hovedsak 
av KNX, Dali, Mod-bus, MP-buss, Beckhoff undersentraler, webservere og 
grensesnitt mot SD på KNX IP og BACnet. 
 
Nordomatic er Skandinavias ledende leverandør av tekniske løsninger for bygningsautomatisering, 
også omtalt som Smart Building Solutions. Nordomatic ble grunnlagt i Stockholm i 1967 og har i dag 
mer enn 500 ansatte fordelt på 20 kontorer i Danmark, Norge og Sverige. Med det er vi den største 
systemuavhengige integrasjons- og byggautomasjonsentreprenøren i Skandinavia. Selskapet har 
passert 1 milliard i årlig omsetning, har god økonomi og er i sunn vekst. I 2020 bidro vi til at våre 
kunder unngikk utslipp tilsvarende 69 000 tonn CO2. 
 
Vi leverer gjennomgående, åpne styringsløsninger til energieffektive og smarte bygg. Uten bindinger til 
produkter eller programvare finner vi den optimale løsningen til det enkelte prosjekt. De ansatte 
representerer eliten av kompetanse innen vårt fagfelt i Skandinavia. Nordomatic dekker hele Norge har 
mer enn 100 ansatte fordelt på kontorer i Bergen, Oslo, Moss. Lillehammer og Kristiansand.

 
Om DU har lyst til å bli med på Nordomatic sin videre vekst i det norske markedet  og skape bedre 
løsninger og mer energieffektive, lønnsomme og sunne bygninger ønsker vi å høre fra DEG! 
 
Vi tilbyr: 

• Arbeid med moderne og fremtidsrettet teknologi i et kreativt og høyteknologisk miljø. 
• Faglig dyktige lagspillere med lang bransjeerfaring. 
• Karriere- og utviklingsmuligheter tilpasset deg. 
• Mulighet til å påvirke både sin egen arbeidsdag og bedriftens utvikling. 
• Konkurransedyktige betingelser til rett kandidat. 
• Uformelt og godt faglig samt sosialt miljø. 

 Arbeidsoppgaver prosjektingeniør: 

• Idriftsettelse, utvikling og styring av moderne drifts- og fjernkontrollsystemer.  
• Programmering av PLS, KNX, Dali, Modbus, MP-buss 
• Service og oppgradering. 
• Teknisk støtte, veiledning og opplæring hos kunder. 

 Kvalifikasjoner: 

• Ingeniør/Teknisk fagskole/fagbrev innen elektro/automasjon. 
• Fagbrev Gr. L/A og minimum 3 års erfaring gjerne som BAS. 



 
• Erfaring med programmering av styringssystemer. 
• Flytende norsk, skriftlig og muntlig.  
• Relevant erfaring og tillært kompetanse kan kompensere for formell kompetanse 

 Personlige egenskaper: 

• Vi ser etter deg som er markedsorientert og utadvendt med gode samarbeids- og 
kommunikasjonsevner. 

• Evnen til å ta i et tak når det kreves og være komfortabel med, til tider, høyt tempo og hektiske 
dager. 

• Du har lagånd og godt humør. 

Gå inn på www.nordomatic.com/no og les mer om hva vi jobber med, og hva vi kan tilby deg som 
ansatt. 

Søknad til stillingene sendes til: terje.christiansen@nordomatic.com 

 

BLI MED PÅ VÅR SPENNENDE REISE FOR EN MER BÆREKRAFTIG OG 
AUTOMATISERT VERDEN! 

http://www.nordomatic.com/no
mailto:terje.christiansen@nordomatic.com

