
 

ERV er i vekst og søker nye lagspillere innen ventilasjon 

 

Vi er på utkikk etter deg som ønsker å være med på å bidra til 
videre vekst og suksess i vår ventilasjonsavdeling. Vi søker 
dyktige medarbeidere som er interessert og motivert for service-, 
prosjekt- eller industriarbeid innen faget. 

 
Om arbeidsgiveren 

ERV Teknikk AS er en teknisk totalentreprenør som utfører oppdrag innen elektro-, 
rør- og ventilasjonsfaget. 
 
ERV ble etablert i 2007 og utfører oppdrag innen service, boliger, næring, industri og 
prosjekt. ERV består av ca. 60 positive medarbeidere med bred faglig kompetanse. 
ERV har hovedkontor i Lyngdal, og jobber hovedsakelig i hele Listerregionen. ERV 
leverer også arbeid utenfor regionen. ERV er opptatt av faget, og selvfølgelig også å 
føre kompetansen videre til sine lærlinger.  
 
Med alle ressurser under samme tak, planlegges og gjennomføres det alt fra mindre 
serviceoppdrag til store totaltekniske prosjekter.  

 

ERVs verdier og visjon 

• Ledende teknisk totalentreprenør innen all teknikk i bygg, bolig og industri i vår region 
• Et naturlig førstevalg for våre kunder 
• En trygg og solid arbeidsplass og opplæringsbedrift, med respekt for hverandre 
• Ledende på planlegging og gjennomføring, med et fremtidsrettet og innovativt fokus 
• ETT kompetansefirma på tvers av våre fag, med fokus på kvalitet og energieffektive 

løsninger 

For mer informasjon om ERV, besøk gjerne hjemmesiden på www.erv.no. 

 

Arbeidsoppgaver 

Arbeidsoppgavene vil variere alt etter personlige 
egenskaper og arbeidsoppdrag. Eksempel på aktuelle 
arbeidsoppgaver: 

• Effektiv planlegging og gjennomføring av arbeid 
• Levere kvalitetsarbeid 
• Dokumentasjon 
• Kundebehandling 
• Montere ventilasjonsanlegg, lage/montere kanaler og beslag 
• Ombygging av eksisterende anlegg 
• Medvirke til at den daglige driften av tildelte arbeidsoppgaver og prosjekter er i 

samsvar med fremdriftsplaner 
• Bidra positivt til tverrfaglig samarbeid på byggeplass 
• Følge gjeldene HMS-rutiner. 



 

Kvalifikasjoner 

• God faglig kompetanse, gjerne fagbrev innen blikkslager- eller byggfaget, men ikke et 
krav 

• Bakgrunn som ventilasjonsmontør, men andre fagområder er også aktuelt 
• Serviceinnstilt og samarbeidsorientert 
• Selvstendig og initiativrik 
• Førerkort klasse B 

 

Generelle forventninger 

• Serviceinnstilt, lojal og positiv 
• Ha stolthet for faget 
• Initiativrik og ansvarsfull 
• Nøyaktig, strukturert og effektiv 
• Gode medmenneskelige ferdigheter 
• God arbeidskapasitet 

 

Vi tilbyr blant annet 

• Et godt arbeidsmiljø 
• Personlig utvikling 
• Spennende og utfordrende oppgaver 
• Konkurransedyktige betingelser inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger 

 

Dersom dette er jobben for deg håper vi på en søknad så snart som mulig. 

Aktuelle kandidater vil fortløpende bli innkalt til intervju. 

 
Kontaktinformasjon 

Kontaktperson: Magnus Eiken 
Stillingstittel: Faglig leder ventilasjon 
Mobil: 468 91 358 
Mail: magnus.eiken@erv.no  
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- Med teknisk fokus på en grønn fremtid - 


