10. desember 2020
VEDRØRENDE LÆRLINGPLASS HOS MEGGER AS
Megger AS ønsker å tilby en lærlingplass i faget «dataelektronikk» eller «elenergi» for
elever som er ferdig med VG2 og vi oppfordrer alle til å sende oss en skriftlig søknad
innen fredag 18. desember. Deretter vil det bli intervju uke 52 før jul slik at vedkommende
som tilbys plassen kan starte første arbeidsdag i januar 2021.
Søknaden bør inneholde en kort beskrivelse av eleven, fritidsinteresser, eventuell
arbeidserfaring, tillitsverv o.l. samt vedlagt kopi av vitnemål fra ungdomsskolen og
videregående med registrert fravær. Eleven bør være motivert og arbeidsom. Evnen til å
jobbe selvstendig og ta initiativ til nye oppgaver verdsettes høyt. Lønn baseres på El og IT
forbundets satser.
Megger AS er et datterselskap av britiske Megger Ltd. som er verdens ledende produsent
av måleinstrumenter til elektro og energibransjen. Megger ble grunnlagt i London i 1889 og
varemerket «megger» ble registrert i 1903. Dette varemerket har blitt et globalt verb hvor
det «å megge» betyr å utføre en isolasjonstest. Megger har hovedkontor og fabrikk i
Dover, 3 fabrikker i USA, 3 fabrikker i Tyskland og 1 i Sverige. Det kan bli aktuelt for en
lærling å besøke en eller flere av disse fabrikken for opplæring men det meste vil
håndteres i Norge av eget personell. Megger AS dekker Norge med salg av
måleinstrumenter og utstyr med kontorer, serviceverksted, lager og undervisningslokaler
på Grålum i Sarpsborg.
Arbeidsoppgavene for en lærling vil være varierte med hovedfokus på service, reparasjon
og kalibrering av måleinstrumenter samt kundesupport og kundeoppfølging via telefon og
epost.
For mer informasjon om Megger AS og virksomheten se www.megger.no eller ta kontakt
per epost på post@megger.no eller telefon 22280040.
Vi ser frem til å motta din søknad

Med vennlig hilsen,

Leif Bjørge Pedersen
pedersen@megger.no
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