
Vi søker produksjonsmedarbeider:  

Seilmaker Iversen AS 
 

Ønsker du en allsidig jobb med høyt arbeidstempo? 

 

Stillingsbeskrivelse:  

Erfaring fra produksjonsvirksomhet? Stor arbeidskapasitet og god arbeidsmoral? Vi er nå på jakt etter 

slitesterke kandidater til vår produksjon som liker å ta i et tak, tåler fysisk arbeid og ikke minst et høyt 

arbeidstempo! 

I vår produksjon vil du oppleve nye spennende oppdrag hele tiden og det er alltid noe å lære. I tillegg 

får du kombinert gode arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Vi utfører store og små oppdrag for 

våre kunder. Hovedsakelig presenninger, hetter/trekk og skreddersydde produkter tilpasset kundens 

behov.  

Arbeidsoppgaver:  

 Arbeid med tyngre tekstiler 

 Varmluftsveising og høyfrekvent sveising på profesjonelle maskiner 

 Diverse sying 

 Forefallende produksjonsarbeid  

 Monteringsoppdrag ute hos kunder 

Faglige kvalifikasjoner: 

 Erfaring innen produksjon er et krav. 

 Erfaring fra lignende arbeid vektlegges høyt,   

 Trucksertifikat T1-T4 er en fordel 

Personlige egenskaper:  

 God arbeidsmoral og god fysisk form 

 Lærevillig og tilpasningsdyktig 

 Du verdsetter fleksible arbeidsdager med ulike oppgaver og utfordringer 

 Nøyaktig og kvalitetsbevisst 

 Du må kunne kommunisere på norsk, muntlig så vel som skriftlig 

Seilmaker Iversen tilbyr:  

 En spennende variert jobb 

 Opplæring 

 Gode utviklingsmuligheter 

 Pensjons- og forsikringsordninger 

 Ordnede arbeidsforhold med fast arbeidstid og trivelige kollegaer i et godt arbeidsmiljø 



Føler du at du er den personen vi leter etter, send inn skriftlig søknad til andre@seilmakeren.no  

Vi oppfordrer deg med erfaring fra lignende arbeid i å søke, da dette vil bli vektlagt høyt.  

 

Søknadsfrist: snarest, men innen 15.4.19 

Antall stillinger: 1 

Stillingsprosent: 100 % Fast 

Lønn: Etter avtale 

Tiltredelse: snarest, etter avtale 

Arbeidssted: Mjåtveitflaten 31, 5918 Frekhaug  

 

 

Spørsmål? Send mail til Daglig leder André Egebakken på andre@seilmakeren.no eller ring 55557450 

Vi behandler søknader fortløpende, men behandler kun skriftlige søknader.  

 

Litt om Seilmaker Iversen AS:  

Seilmaker Iversen er tradisjonsrik familiebedrift som består av en produksjonsdel og en butikkdel. 

Begge delene er samlokalisert i våre lokaler på Frekhaug utenfor Bergen. 

I produksjonen sveiser og syr vi det meste innen tyngre tekstiler. Våre dyktige fagfolk har lang 

erfaring med å produsere produkter i de fleste materialer. Vi lager flere ulike produkter innen 

beskyttelse og tildekning - fra presenninger, hetter/trekk og skreddersydde oppdrag, til 

spesialprodukter for oljebransjen, industri, havbruk og landbruk. I tillegg til industriprodukter lager vi 

båtprodukter som kalesjer, opplagspresenninger, og annen spesial søm til alle typer båter.  

Vi ser lyst på fremtiden og gjør gjennom 2019 flere investeringer for å møte et voksende marked og 

økt etterspørsel etter våre produkter.   
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