
 
 

Stillingsbeskrivelse 

Som servicekoordinator i Nordomatic får du en varierende og spennende jobb. Du rapporterer direkte til 

avdelingsleder. Du vil ha kontakt med både kunder, serviceleder og serviceteknikere/ingeniører. 

 

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

• Støtte i ressurs-/arbeidsplanlegging herunder personal samt materiell og logistikk 

• Fakturering 

• Koordinering av kundehenvendelser 

• Intern og ekstern oppfølging av serviceoppdrag 

• Gjennomføring av serviceplanlegging 

• Rapportere løpende til avdelingsleder 

• Ordreregistrering 

• Ansvarlig for arbeidsklær og verktøy 

 

Kvalifikasjoner for stillingen er: 

• Har tidligere jobbet i en teknisk bransje. 

• Gode IT-kunnskaper. 

• God skriftlig og muntlig formuleringsevne, på norsk og engelsk. 

 

Den rette kandidaten beskrives slik: 

• Selvstendig 

• Strukturert 

• Serviceorientert 

• Fleksibel 

• Målrettet 

• Teamorientert 

 

Derfor skal du jobbe hos oss: 

• En stilling i et solid selskap med høyt kvalifiserte medarbeidere 

• Gode muligheter for faglig og personlig videreutvikling 

• Konkurransedyktige lønnsbetingelser og forsikringsordningerVelkommen som søker! 

 



 
Søknad til stillingene sendes til: anders.einbu@nordomatic.com  

 

Om arbeidsgiveren 

Vil du være med å forandre verden ved hjelp av byggautomasjon? 

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 700 ansatte fordelt på flere kontorer i Danmark, Norge, Sverige samt nye oppkjøp i Belgia, 

Nederland og UK. Selskapet har passert 1,3 milliard i årlig omsetning, har god økonomi og er i sunn vekst. 

I 2021 bidro vi til at våre kunder unngikk utslipp tilsvarende 81 000 tonn CO2e. 

Vi leverer gjennomgående, åpne styresystemer 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. 

Nordomatic-konsernet har forpliktet seg til å arbeide aktivt for å tilfredsstille FNs bærekrafts mål, og 

prioriterer mål nummer 5, 7, 8, 9, 12 og 13. 

 

Basert på bærekrafts målene bidrar vi på følgende måte: 

· Purpose – we exist to accelerate an open and sustainable future. 

· Vision – we aim to be global impact pioneer of smart buildings. 

· Mission – we integrate technology adding smartness to buildings. 

· Values – trust as foundation for action delivers customer value. 

Nordomatic er opptatt av de ansattes faglige utvikling og fremtidige karrierevei. Selskapet har et eget 

utdanningssenter, Nordomatic Academy, og tilbyr muligheter for en nasjonal og internasjonal karriere. 

I Nordomatic har vi som mål å forandre verden. Blir du med på laget vårt? 
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