
 
 
Arbeidsgiver:  NemiTek AS 
Stillingstittel:  Fagredaktør og fagansvarlig inne kulde- og varmepumpeteknikk 
Sted:   Tøyen, Oslo 
Frist:   Snarest 
Varighet:  Fast 
 
NemiTek AS er et selskap og en forening som tilbyr informasjon, kunnskap og møteplasser innen ulike bransjer. 
Vi utgir fagblader og fagbøker innenfor energi- og miljøteknologi, eiendomsforvaltning, mat og tekniske byggfag. 
I tillegg arrangerer vi en rekke store konferanser og messer. NemiTek AS eies av Norsk VVS Energi- og 
Miljøteknisk Forening, har 14 ansatte og holder til i 9. etasje på Tøyen torg i Oslo. 
 
Liker du utfordrende og varierte arbeidsoppgaver? Lære nye ting, bli kjent med nye mennesker, bli begeistret for 
nye tekniske løsninger og formilde dette igjen til andre? Da må du lese videre! 
 
Vi søker etter en positiv, dyktig og engasjert fagperson innen kulde- og varmepumpeteknikk for fast ansettelse 
hos oss på Tøyen. Dette er en delt stilling der den største delen er som fagredaktør for fagbladet «Kulde». Den 
andre delen av jobben er å bidra overfor Norsk Kjøleteknisk Forening som fagansvarlig med faglige treffpunkter, 
myndighetskontakt og internasjonalt arbeid. Alt i alt er dette en jobb som gir det et bredt kontaktnett, stor 
synlighet og et fantastisk springbrett for den videre karrieren 
 
Din faglige og personlige profil: 
• Teknisk bakgrunn 
• Liker å være ute i felt 
• Selvstendig, strukturert med gjennomføringsevne 
• Gode fremstilling- og formidlingsevner, norsk og engelsk både skriftlig og muntlig 
• Målrettet og selvstendig med sterkt pågangsmot 
• Flink til å bygge nettverk og samarbeidsallianser 
• Aktiv på sosiale medier 
 
Vi tilbyr: 
• En variert og spennende arbeidshverdag 
• Arbeidshverdag sammen med kompetente og selvstendige kollegaer, hvor både tempo, humøret og 
samholdet er høyt 
• Konkurransedyktige betingelser. Gode pensjons- og forsikringsordninger   
• Bygge internasjonalt nettverk 
• Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver 
• Forutsigbart arbeidsforhold i et solid selskap 
• Godt og inkluderende arbeidsmiljø med «takhøyde» 
• Utviklingsmuligheter 
 
For søknad og spørsmål om stilling: 
Kontakt Thor-Jostein Egeland 
Daglig leder NemiTek  
tje@nemitek.no 
900 87 7 51 
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