Intergraph® is
s the leading global provider of engine
eering and geospattial software that en
nables customers tto visualize comple
ex data. Businessess and
governments in more than 60 co
ountries rely on Inte
ergraph’s industry-s
specific software to
o organize vast amo
ounts of data and in
nfuse the world witth
o make processes and
a infrastructures better, safer, and smarter.
s
The comp any’s software and
d services empowe
er customers to builld and
intelligence to
operate more efficient plants and
d ships, create intelligent maps, and protect
p
critical infrasstructure and millio
ons of people aroun
nd the world.
In October 2010, Intergraph was
s acquired by and is
s now a wholly own
ned subsidiary of H
Hexagon AB. Hexa
agon is a leading global provider of
precision mea
asurement technolo
ogy systems. Hexag
gon was founded in
n 1992 and is head
dquartered in Stockkholm, Sweden.
The Process,, Power & Marine (PP&M) division of
o Intergraph prov
vides enterprise e ngineering softwa
are for the design
n, construction and
operation of plants, ships and offshore facilities
s.

Applica
A
ation En
ngineerr / Tech
hnical C
Consulttant –
SmartP
S
Plant Ins
strument/Elec
ctrical
valifikasjoner:
Ønskede kv
• Ingeniør eller
e
sivilingeniør (bachelor/maste
er) innen instrume
ent eller elektro
• Erfaring med
m bruk av Interrgraph SmartPlan
nt Instrumentatio
on og/eller Electriical, eller tilsvare
ende
• Database kunnskap (Micro
osoft SQL Server / Oracle) er en fordel
• Erfaring frra offshore- eller skipsindustri
• Sulten på å lære ny teknologi
• Selvmotivert med evne til å jobbe selvstendig og i team
sentasjonsevner
• Gode pres
• Beherske engelsk som arb
beidsspråk– mun
ntlig og skriftlig

Jobben:
e i utfordrende pro
osjekter sammen
n med våre kund
der
• Deltagelse
• Opplæring av nye og eksisterende kunder
t
produkte
ene til våre kunde
er
• Bidra til å tilpasse
• Jobbe med
d våre selgere mot nye og eksiste
erende kunder

Vi tilbyr:
ende jobb med ra
ask teknologisk utvikling
u
• En spenne
• Et uformeltt og internasjona
alt arbeidsmiljø med
m gode utviklingsmuligheter
• Konkurrans
sedyktig lønn og
g gode pensjons- og forsikringsordninger
• 6 ukers ferrie
• Gode mulig
gheter for å jobbe internasjonalt, for dem som ønsker
• Opplæring lokalt og i Europ
pa/USA
evirksomhet også
å utenfor Skandi navia må påregn
nes.
Arbeidet vil hovedsaklig utføres i Skandinavia, men noe reise
ker) eller Sandne
es.
Arbeidssted: Billingstad (Ask
pet finner du på www.intergraph.n
w
no.
Mer informasjon om selskap
For spørsmå
ål om stillingene,, ta kontakt med teknisk sjef Jan Lunde, tlf 66 98 58 13.
Søknad med
d CV på engelsk eller norsk send
des til info-norway@intergraph.co
om innen 24. feb ruar 2012.

