
                                       
                                   Et selskap i Eagle Gruppen 

 

Vi ekspanderer og trenger dyktige ingeniører   
 

Eagle Technology ekspanderer, og vi trenger dyktige ingeniører med relevant erfaring for å 
være med på vår spennende reise og videre utvikling. Vi søker etter ingeniører med 
bakgrunn innenfor mekanikk og automasjon. Stillingene er nyopprettede og inngår i Eagle 
konsernets målrettede strategi i forhold til satsing på miljø- og energieffektiv teknologi. 
 

  SALGS- OG PROSJEKTINGENIØR – MEKANIKK – NÆRINGSMIDDEL   
   Stillingen skal jobbe mot nye og eksisterende kunder, primært rettet mot ulike næringsmiddelkunder 

innenfor blant annet sjømatindustrien, og være en nøkkelperson i forhold til teknologiske utviklingsløp 
som gjennomføres i tett samarbeid med interne og eksterne teknologipartnere og kunder. 
 
Stillingen vil ha stor frihet under ansvar og jobbe selvstendig både mot sluttbruker, totalentreprenører, 
teknologipartnere og andre målgrupper. Stillingen vil samarbeide med Eagle konsernets øvrige selskaper 
og ha tilgang til et nasjonalt og internasjonalt nettverk av kompetanse.  
  
Arbeidsoppgaver: 

• Designe, modellere og prosjektere egenutviklede løsninger og produkter. 

• Utarbeidelse og oppfølging av tilbud basert på tekniske spesifikasjoner.  

• Prosjektleder for leveranser primært mot kunder i Norge mot prosess- og næringsmiddelindustrien. 

• Oppfølging av pågående leveranser fra fabrikk i Bosnia. 

• Delta i ulike utviklingsprosjekter mht nye produkter og systemløsninger internt og mot eksterne 
kunder, inkludert tilrettelegging og bruk av mobil testlab.  

 
Kvalifikasjoner: 

•  Høyere teknisk utdannelse.  

•  Kunnskap og erfaring fra næringsmiddelindustrien, gjerne med bruk av membranfiltrering. 

•   Evne til å jobbe selvstendig, være relasjonsskapende og skape tillit. 

AUTOMASJONSINGENIØR/PROGRAMMERER   

Arbeidsoppgaver: 

• Designe, teste og igangkjøre egenutviklede automasjonsløsninger. 
•       Bindeledd mellom utvikling og produksjon/leveranse på automasjonsprosessen. 
•       Erfaring med PLS programmering og HMI utvikling, fortrinnsvis med Siemens TIA Portal, Schneider  
          Electric Control Expert og Beijer IX developer eller lignende.  
•       Lage arbeidsunderlag for automasjon, som funksjonsbeskrivelser, I/O-lister, testprosedyrer og   
         sluttdokumentasjon. 
 
Kvalifikasjoner: 
•       Høyere teknisk utdannelse innen elektro.  
•       Erfaring innen programmering. 
•       Erfaring fra prosjekterende virksomhet og/eller elektroentreprenør innen elektronikk og prosess. 
•       Evne til å jobbe selvstendig, være relasjonsskapende og skape tillit. 
 
For begge stillinger gjelder: 

Eagle Technology AS er lokalisert i Halden, datterselskapet Due Miljø i Stavanger. Stillingene ønskes 
primært lokalisert på et av disse stedene, men vi er fleksible mht lokalisering for den rette kandidaten. 
Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingene rapporterer til salg- og prosjektdirektør, Johnny Slåttland.  
 
For nærmere informasjon om stillingen vennligst ta kontakt med: 
Adm.dir. Roy Moberg, e-post: roy@eagle.no eller Johnny Slåttland e-post: johnny@eagletechnology.no
  
Søknad med CV og attester sendes via e-post til johnny@eagletechnology.no senest innen 16.november. 

 
Eagle Technology AS er et 
norsk selskap med fokus på 
utvikling, salg, prosjektering 
og levering av avanserte 
mekaniske system- og 
komponentleveranser til 
ulike kunder i Norge.  
Selskapet har hovedkontor i 
Halden og to datter-
selskaper som er en 
integrert del av selskapets 
verdikjede.  
 
Eagle Technology eier en 
moderne, ny fabrikk i Bosnia 
og har et datterselskap i 
Stavanger som besitter unik 
IPR og har kompetanse 
innenfor både 
næringsmiddel- og 
prosessindustrien.   

Eagle Technology er en del 
av Eagle Gruppen, et privat 
investeringsselskap med 
virksomhet innenfor 
Industri, Shipping og 
Eiendom. Eagle ble stiftet i 
1982 og har opparbeidet 
seg en bred portefølje av 
industrielle selskaper og 
finansielle investeringer. 
 
Eagle AS er grunder av blant 
annet Teknotherm 
konsernet og Therma 
Gruppen og har pr i dag 
eierinteresser i til sammen 
18 selskaper fordelt på 10 
land og 22 lokasjoner med 
en samlet omsetning på ca 
550 MNOK. 
 
Eagle AS har ekspandert 
kraftig de seneste årene 
både gjennom oppkjøp og 
organisk vekst nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
Eagle er egenkapital-
finansiert og utøver et 
aktivt og langsiktig eierskap 
innenfor sine satsings-
områder. 
 
For nærmere info om 
selskapene i Eagle Gruppen, 
se våre hjemmesider: 
 
www.eagletechnology.no
www.duemiljoe.no 
www.rqg.no 
www.eagle.no 
www.therma.no 
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