
 

 

 

 
 

 

 

Vi søker 
 

RØRLEGGERE 
 

Vil du være med på laget i et av Sørlandets største rørleggerfirma? 

På våre avdelinger i Farsund, Lyngdal, Flekkefjord, Mandal og Kristiansand søker vi etter deg som 

er faglig dyktig, selvstendig, nøyaktig og har godt humør. 

 
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: 

• Du har svennebrev i rørleggerfaget 

• Sprinkler erfaring, kontroll og service er en stor pluss 

• Du er serviceinnstilt og liker å omgås folk. 

• Du er strukturert, selvstendig, nøyaktig og opptatt av faglig utvikling 

• Du liker å ta ansvar, søker utfordringer og er villig til å stå på i en ofte travel hverdag 

• Du har førerkort kl. B 

 
Vi tilbyr: 

• Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons/forsikringsordninger 

• Personlige og faglige utviklingsmuligheter 

• Uformelt og sosialt arbeidsmiljø med stort fokus på trivsel 

• Gunstige firmabil ordninger 

 

 
For spørsmål om stillingen, ta kontakt med avdelingen som er aktuell for deg: 

Avdeling Farsund og Lyngdal | Odd Arne Reiersen | 916 58 473 | odd.arne.reiersen@tratec.no 

Avdeling Kristiansand og Mandal | Kristian Pedersen | 922 54 310 | kristian.pedersen@tratec.no 

Avdeling Flekkefjord | Jonny Husebø | 482 65 900 | jonny.husebo@tratec.no 

Søknadsfrist: snarest, søkere blir vurdert fortløpende.  

Søknad må merkes med lokasjon og stilling 

 www.tratec.no 

 

 

Tratec Teknikken AS er Tratec sitt største datterselskap som ble en del av Tratec-konsernet i 2010, og har avdelinger lokalisert i 
Farsund (hovedkontor), Lyngdal, Flekkefjord, Mandal og Kristiansand. Vi er regionens ledende leverandør av elektro, rør og 
kjøletekniske løsninger med en årlig omsetning på ca 300 millioner kroner. Vi arbeider med bolig, næringsbygg, industri og 

offshore. Bedriften har over 200 entusiastiske medarbeidere med fokus på kvalitet til rett pris. Tratec Teknikken er en del av Tratec 
konsernet som totalt har 350 medarbeidere som i 2021 hadde en årlig omsetning på ca 600 millioner kroner. 

 
Våre aktive og levende kjerneverdier er: Kvalitet, tillit og handlekraft 

 


