
Velkommen til StS gruppen 
Variert arbeid
Spennende utfordringer
Konkurransedyktige betingelser
Svært godt arbeidsmiljø

            Pioner       Kompetanse          Sikkerhet

  Isolering
  Stillas
  Overflatebehandling

Tilkomstteknikk
Rigg / transport
Overtrykkshabitat

ISO



Faglig kunnskap
Dersom du har fagbrev innen et eller flere av 
våre fagfelt, er det strålende. 

Vi søker også etter deg med kompetanse i 
form av praktisk erfaring og relevante kurser 
for våre  aktuelle fagområder.

De rette holdninger 
Det er viktig for oss at du har lyst til å gjøre en 
god jobb, og at du har interesse for jobben. 
Vi ønsker også at du er kvalitets bevisst og har 
høy fokus på egen og andres sikkerhet.

Har du i tillegg godt humør, passer du perfekt 
inn  i vårt lag.

Fagene våreHva søker vi etter ?
ISO-fagene
Fagene isolering, stillas og overflate-
behandling blir i vår bransje gjerne kalt for 
ISO-fagene. ISO-fagene dekker et sentralt 
område innen vedlikehold av offshore instal-
lasjoner og landanlegg.

Både overflatebehandling og isolering har 
som formål å beskytte mot korrosjon. Isolering 
skal også holde temperaturen konstant, ha en 
støydempende virkning eller beskytte  utstyr i 
tilfellet av brann/eksplosjon.

Stillas er ofte nødvendig til å utføre overflate-
behandling og isolering.

StS er godkjent opplæringsbedrift i alle ISO-
fagene. 

Tilkomstteknikk
Når bygging av stillas blir for arbeidsintensivt 
eller farlig, er det ofte tilkomstteknikere som 
utfører jobben. Tilkomstteknikk (TT) benyttes 
for å utføre arbeid i høyden. 

TT-teknikere sertifiseres etter et 3-trinns kurs-
program. I tillegg til klatrekompetansen må 
TT-teknikere har fagbrev eller kompetanse fra 
andre arbeidsfelt, for eksempel som isolatør, 
industrimaler, eller sveiser.

Rigg / transport
Riggere tar seg av flytteoperasjoner.  Ved løfte-
operasjoner må festeanordning og bæreka-
pasitet beregnes slik at balansen og dermed 
sikkerheten for alle involverte er ivaretatt. I 
tillegg er det viktig med entydig kommunika-
sjon mellom f. eks. kranfører, anhuker og alle 
andre på arbeidslaget.

Utdanning til rigger er et 3-trinns kurs-/sertifi-
seringsprogram.

NDT
NDT står for Non Destructive Testing, på norsk 
Ikke Ødeleggende Prøving.

Ved hjelp av forskjellige metoder undersøker 
man om  komponenten, materialet eller beleg-
get tilsvarer kravene.

Overtrykkshabitat
Habitater blir brukt for å utføre arbeid som 
generer varme (f. eks. sveising) i potensielt 
eksplosjonsfarlige områder. Ved hjelp av over-
trykket holdes det ytre miljøet på avstand slik 
at gass eller andre eksplosjonsfarlige stoffer 
ikke kan komme i nærheten av varmekilden.

Habitatene blir bygget av stillas og presen-
ninger. Derfor har alle habitat-operatører i StS 
gruppen stillasfagbrev og en tilleggsutdan-
nelse for bruk av habitat.

Habitatoperatører må regne med en del reise-
virksomhet også utenfor landegrensen.

Hovedkontor på Midtun

Stillas

Isolering

Overflatebehandling

Tilkomstteknikk

Rigging

Reisejobb med rotasjon
Fra Hammerfest til Malaysia - de fleste av 
våre ansatte jobber ikke der de bor.  

Ulike rotasjonsordninger styrer arbeids- og 
friperiodene.

Hvem er StS gruppen?
Med over 45 år fartstid er StS gruppen den 
mest tradisjonsrike bedriften i sin bransje.

Bedriften ble grunnlagt i 1972 og er i dag en 
ledende aktør innen ISO-fagene. 

VERDIER
StS gruppen har definert fire verdier som 
skal danne grunnlaget for hvordan vi  jobber 
og omgås hverandre og våre kunder:

Etterrettelig 
Inkluderende 

Offensiv 
Engasjert



Karrierespark

www.stsgruppen.com

Kontinuerlig utvikling
StS gruppen er opptatt av utvikling og 
kompetanseheving for sine ansatte.

StS gruppen har en egen kursavdeling som 
tilbyr kurs for både ansatte og for eksterne 
kunder. Kursspekteret omfatter blant annet 
spesialiseringer innen tilkomstteksnikk, rigging,  
habitat, etc.

For kvalifiserte og motiverte arbeidstakere, tilbyr 
vi støtte til å fullføre fagbrev. 

Som medarbeider i StS gruppen bestemmer du 
og dine prestasjoner hvor langt du vil nå. Bedriften 
støtter dine ambisjoner.

Slik søker du jobb
Følg med på hjemmesiden vår eller hos 
NAV. Alle ledige stillinger publiseres her!

Søknaden registreres elektronisk på

www.stsgruppen.com
Klikk på «Jobb-ledige stillinger». 

Da kommer du til siden hvor du kan velge 
stilling. Derfra kommer du til profilskjema 
der du kan laste opp CV og relevante 
dokumenter. 

StS gruppen as
Sandbrekketoppen 30, Midtun
Pb 6085 Bedriftssenter
5892 Bergen

Tlf.     55 20 80 00
Mail: firmapost@stsgruppen.com


