
 

 

   
   
   
   
   

 
 
 
 

Stillingsutlysning - Nettingeniør 

Spennende stilling med varierte og utfordrende oppgaver. 

For å styrke vårt team er Enida på jakt etter dyktige Nettingeniører.                   

Stillingen skal sørge for prosjektering av infrastruktur i henhold til lover og forskrifter, 

samt gjeldende retningslinjer, med påfølgende avklaringer/tillatelser mot 

myndigheter, offentlige- og private grunneiere. Stillingen medfører også 

prosjektledelse ved utførelse. 

Nettingeniør vil være aktivt med i forhold til planlegging/prosjektering av arbeid 

knyttet til prosjekter, linjer/kabelanlegg, kontrollanlegg, nettstasjoner og 

transformatorstasjoner.  

Viktigste oppgaver: 

• Prosjektere underlag for utførelse for bygging av nyanlegg og modifikasjon av 

infrastruktur. Det innebærer prosjektering innenfor de rammer som er gitt av 

budsjett, standarder og forskrifter. 

• Ansvarlig for valg av teknisk løsning, byggeunderlag, kostnadskalkyle, og 

mengdebeskrivelser 

• Nettingeniøren vil også fungere som prosjektleder i prosjektene, med ansvar 

for økonomi, fremdrift, teknisk løsning, dokumentasjon, SHA og koordinering 

av aktiviteter 

• Utforme og følge opp søknader, varslinger, tillatelser i forbindelse med 

bygging av infrastruktur 

• Faglig assistanse mot andre avdelinger i Enida 

• Deltakelse i vaktordning må påregnes  
  
 Ønskede kvalifikasjoner: 

• Fagskole, Høyskole- eller universitetsutdannelse innen relevant studieretning 

• Gode IT kunnskaper 

• Erfaring fra nettvirksomhet 

• Erfaring fra kalkulasjon og planlegging av prosjekter innen elkraft 

• Kunnskap om relevante forskrifter 

• Gode kommunikasjonsevner på norsk - både skriftlig og muntlig 



 Egenskaper: 

• Bli motivert av å oppnå mål – alene og i team 

• Initiativrik, tillitvekkende, ryddig og løsningsorientert 

• Lagspiller og rollemodell for fagområdet 

• Fleksibel og serviceinnstilt 

• Du er utadvendt, positiv og løsningsorientert 

• Gode kontaktskapende evner 

• Plettfri vandel 

• Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle 

nyansatte 

  

Vi tilbyr: 

• Spennende, varierte og utviklende arbeidsoppgaver 

• Godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer i nye moderne lokaler 
• Gode pensjon og forsikringsordninger 

• Konkurransedyktige betingelser 

• Velferdsgoder og firmahytte 

• Nyutdannede vil også bli vurdert. 

For spørsmål om stilling kontakt: Geir Rune Amaliksen (mobil: 95787519) eller Ørjan 

Vold (mobil: 91762581). Søknad sendes til firmapost@enida.no 
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