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Unitech Power Systems AS er et spesialistmiljø innen elkraftteknikk. Vi 

har kontorer i Stavanger og Oslo. Tradisjonelt har vi i hovedsak hatt oppdrag 

for olje– og gassnæringen, men vi jobber nå også i flere andre sektorer, bl.a. landbasert 

industri, offshore vindkraft, miljø- og energistyring, samt energi– og nettselskap. Vi utfører alle 

typer analyser og studier i og av elektriske kraftsystemer.  

Vi søker  

Spesialistingeniør, relevern og selektivitet 

Vi søker en ingeniør med bachelor– eller mastergrad (eller tilsvarende) med kompetanse innen vern 

og beskyttelse av elektrisk utstyr på høy–, mellom– og lavspenningsnivå.  

Sentrale arbeidsoppgaver vil være: 

• Vernfilosofier og –spesifikasjoner 
• Beskyttelse av elektrisk utstyr og systemer, koordinering av vern 

• Strøm-tid-diagrammer og innstillingstabeller 
• Dokumentasjon og systemløsninger 

• Kommunikasjon mellom vern og overliggende kontrollsystem 
• Assistere i forbindelse med idriftsettelse, uttesting og feilsøking av vern 

• Delta i feil– og hendelsesanalyser 
• Personsikkerhet og lysbuer—analyser og tiltak 

Vi søker en ingeniør med bakgrunn innen (så mange som mulig av) disse områdene: 

• God erfaring fra relevern samt elektriske systemer og utstyr 

• Kjennskap til idriftsettelse av elektriske anlegg, inklusive vernsystemer 
• Gode datakunnskaper og kjennskap til programvare for dokumentasjon av verninnstillinger 

• Erfaring fra relevern– og feilanalyser 

• Kjennskap til IEC 61850 

Vi ser etter en faglig sterk ingeniør som synes det er spennende å lære og gi seg i kast med faglige 

utfordringer. Vi søker etter deg som kan arbeide selvstendig men som samtidig kan arbeide godt i 

team og er åpen for å ta imot, og gi, veiledning og støtte fra, og til, kolleger. Du må ha et ønske om å 

være, eller bli, fagspesialist, og du må beherske norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. 

Dersom du tror dette er noe for deg: Send oss snarest en søknad med CV, kopi av vitnemål og even-

tuelle attester til inge.kindem@unitech.no.   

Spørsmål kan rettes til  

Inge Bent Kindem 

Tlf.: 932 26 424  

E-post: inge.kindem@unitech.no 

Les mer om oss på  
www.unitech.no 
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