Teknisk forfatter / Dokumentasjonsingeniør
iCsys er en høyteknologisk bedrift i vekst både nasjonalt og internasjonalt. Vi designer og
produserer komplette kontrollsystemer med hardware og software for fjernstyrt utstyr,
med fokus på IoT og hybrid sky/edge-løsninger.
Oppdragsmengden øker, og vi ønsker å styrke vårt team med en Teknisk forfatter /
Dokumentasjonsingeniør, som skal være med på å produsere innhold til teknisk
dokumentasjon for vår produktportefølje.
Hos oss får du en sentral rolle og blir en del av et svært dyktig team i en fremtidsrettet og
ambisiøs bedrift. Vi trenger deg som er engasjert, brenner for faget og legger stor verdi i
å levere høy kvalitet.

Viktige arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:
•

Produsere innhold til teknisk dokumentasjon som beskrivelser, prosedyrer for ulike prosjekter i
henhold til kontrakts krav.

•

Ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av datablad, tekniske manualer og brukermanualer for våre
produkter, i tett samarbeid med teknisk avdeling.

•

Videreutvikle og forstå våre produksjonsløsninger i Adobe Indesign for teknisk dokumentasjon og
dokumentmaler.

•

Supportere internt personell og eksterne kunder i forhold til teknisk dokumentasjon knyttet til ulike
prosjekter.

•

Bidra i salgsfasen for å vurdere og prise arbeidsomfang på dokumentasjon som skal utarbeides.

•

Teknisk salg mot eksisterende og nye kunder. Samtidig være et bindeledd mellom kunde og bedrift,
og ha et tett samarbeid internt med teknisk avdeling og salgsavdeling.

Ønskede kvalifikasjoner:
Relevant utdannelse eller erfaring fra minst ett av følgende områder:
•
•
•

Dataelektroniker
FU-operatør
Automatiker

•
•

Avionikk eller
lignende
Produksjonselektroniker

•
•

Teknisk fagskole
Teknisk salg

I tillegg er det en fordel om du har erfaring med ett eller flere av følgende:

•

•

Erfaring med
Microsoft Word,
Excel og Power
Point.
Teknisk
dokumentasjon

•

Prosjektledelse

•

Subsea

•

Salg

•

Drone

•

Software
Development

•

Dokumenthåndtering

•

Elektronikkproduksjon

Ønskede egenskaper:
•

God forståelse og interesse for det tekniske fagfeltet, eller god evne til å raskt tilegne deg ny
kunnskap

•

Kreativitet, handlingskraft og stor arbeidskapasitet i hektiske perioder

•

Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig

•

Gode engelskkunnskaper

•

Sans for detaljer og resultatorientert.

•

Evne til å håndtere flere prosjekter og arbeidsoppgaver parallelt, samt kunne prioritere
gjennomføring av oppgavene.

Hva tilbyr iCsys:
•

Et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med sterk nerdefaktor.

•

Et sterkt fagmiljø med fokus på personlig utvikling.

•

Mulighet for hjemmekontor og fleksible arbeidstider ved behov

•

Stor variasjon i produkter og spennende prosjekter med blant annet roboter, droner og
fjernstyrte ubåter.

•

Flat organisasjonsstruktur med kort avstand mellom ansatte og ledelse.

•

Mulighet til å delta i å forme selskapet for fremtiden.

•

Konkurransedyktige lønnsvilkår og betingelser.

•

Nyrenoverte kontorer på Klepp i Rogaland.

Om arbeidsgiveren:
iCsys ble etablert i 2014 som en del av tre søsterselskap i Envirex Group. Vi designer og produserer
komplette kontrollsystemer med hardware og software for fjernstyrt utstyr, med fokus på IoT og hybrid
sky/edge-løsninger.
Det meste vi produserer blir brukt subsea i oljebransjen, men vi leverer også til kunder innenfor blant annet
havforskning, fiskeoppdrett, droner, robotikk og mikromobilitetssystemer basert på LTE Cat-M1 og -Cat-NB1.
Vi er et lite og voksende selskap med 12 ansatte, og har store ambisjoner for fremtiden og internasjonal
vekst. I 2020 ble vi gasellebedrift for tredje året på rad, og regner med å omsette for ca 30 millioner kroner i
2021.

Bransje: Industri og produksjon, olje og gass, fiskeri og oppdrett, kraft og energi, maritim og offshore,
luftfart, shipping, elektronikk
Stillingsfunksjon:
Teknisk personell, Tekstforfatter, Dokumentasjon, Teknisk salg, Ingeniør
Nøkkelord:
Teknisk, Adobe Indesign
Webside:
https://icsys.no/

