
                                  
                               

                             Et selskap i Eagle Gruppen 
 

Automasjon/Elektroingeniør- 
Miljøteknologi   

 
Vi har lyktes godt i markedet med egenutviklet teknologi og opplever økt etterspørsel etter 
våre systemer og produkter. Vi søker derfor etter å styrke vår avdeling; 
automasjon/elektroingeniør innenfor teknologiområdene vannrensing og pyrolyse av 
plast/borekaks. Stillingen er nyopprettet og inngår i selskapets målrettede strategi i forhold 
til satsing på miljø- og energieffektiv teknologi. 

   
  Stillingen skal jobbe mot nye og eksisterende prosjekter i et internasjonalt miljø, både onshore 

og offshore. 
    

Stillingen vil ha stor frihet under ansvar og jobbe selvstendig både mot sluttbruker, 
systemleverandører, totalentreprenører, teknologipartnere og andre målgrupper. Stillingen 
vil få tilgang til et kompetent nettverk både innen eget selskap og mot Eagle konsernets 
øvrige selskaper. Stillingen ønskes primært lokalisert til vårt hovedkontor i Stavanger. Det må 
regnes med sporadiske reiser offshore, innenlands og utenlands.  
      
Arbeidsoppgaver: 

• Programmering av PLS og HMI 

• Oppbygning av HMI-skjermbilder 

• Kommunikasjon/Nettverk og integrasjon av utstyr/delsystemer 

• Testing og idriftsettelse 

• Designendringer og driftstøtte i anleggenes levetid 

Kvalifikasjoner: 

• Erfaring fra design, testing og videreutvikling av automasjonsløsninger. 

• Fortrinnsvis erfaring med Siemens TIA Portal, Schneider Control Expert, Beijer iX   

             Developer. Andre systemer er og av interesse. 

• Relevant utdannelse fra fagskole eller høyskole/Universitet (erfaring kan kompensere     

             for utdannelse 
• Gode norsk og engelskkunnskaper-muntlig og skriftlig 

For stillingen kan vi tilby: 

• Et slagkraftig teknisk miljø i form av design- kjemi-, prosess- og automasjons 
             ingeniører.  

• Godt arbeidsmiljø 

• Et faglig sterkt miljø i et selskap som er godt posisjonert når det gjelder å tilby  
             fremtidsrettet miljøteknologi. 

• Tilgang på eget produksjonsledd. 

• Gode pensjons- og forsikringsvilkår 

• Konkurransedyktig lønn 

• Mulighet for trening i arbeidstiden 

 
Vi søker etter en person med minimum 3års erfaring innenfor automasjon/elektro som har 
lyst på nye utfordringer og trives med å se konkrete resultater både av eget arbeid og 
sammen som team. For rette person vil stillingen gi muligheter for stor faglig utvikling med 
tilgang til et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk. 

   For nærmere informasjon om stillingen vennligst ta kontakt med: 
   Project Manager Automation Erik-André H.Eriksen, e-post: eae@rqg.no  eller på tlf +47 480   
   88 496.  
 
   Søknad med CV og attester sendes via e-post til eae@rqg.no senest innen 10 Mars 2023.  
 

 
 
 
Rena Quality Group er et 
selskap med fokus på 
utvikling, salg, prosjektering 
og levering av 
miljøteknologi fortrinnsvis 
knyttet til offshore og 
landbasert industri i et 
globalt marked. Selskapet 
har hovedkontor i egne 
lokaler i Stavanger, samt 
datterselskap i Brasil.  
 
Selskapet besitter 
egenutviklet IPR innenfor 
både vannrensebehandling, 
borekaksdestruksjon og 
plastgjenvinning.  
 
Selskapet kontrollerer hele 
verdikjeden fra salg til 
operasjon gjennom egne 
ressurser og samarbeid med 
søsterselskaper i Eagle 
konsernet, herav tilgang til 
egen fabrikasjon i ny fabrikk 
i Bosnia for produksjon og 
sammenstilling av 
avanserte systemløsninger.  

Rena Quality Group er en 
del av Eagle Gruppen. Eagle 
ble stiftet i 1982 og har 
opparbeidet seg en bred 
portefølje av industrielle 
selskaper og finansielle 
investeringer. 
 
For nærmere info om Rena 
Quality Group og 
selskapene i Eagle Gruppen, 
se våre hjemmesider: 
 
www.rqg.no 
 
www.eagle.no   
 
www.eagletechnology.no 
 
www.duemiljoe.no 
 
www.ernex.no 
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