
  Miljøkalk AS er i dag en av Norges ledende leveran-dører av kalk og dolomitt til bygg og  
anlegg, industri og eksport, landbruk, miljø og vassdragssmarkedet. Vi har produksjon,  
lager og distribusjonsnett over hele landet. Vår kvalitets- og miljøpolitikk er basert på ISO 
9001:2015 og ISO 14001:2015. Omsetningen i Miljøkalk AS var i 2016 MNOK 419 og vi er 
totalt 50 ansatte. 

Miljøkalk er en del av Franzefoss Minerals-konsernet og hovedkontoret vårt er på Rud i  
Bærum. Avdelingen vår i Ballangen søker nå følgende:

Labingeniør
Hovedoppgaven din vil være prøvetakning, prøvepreparering, analyser og rapportering av resultater i 
forbindelse med drift av dolomittproduksjonen i Ballangen. Anlegget i Ballangen har de siste årene hatt 
en jevn økning i produksjonen, med stadig nye kunder og markeder. Dette har også medført at det er 
større behov for overvåkning og oppfølging av dolomitten fra ressurs via produksjon til ferdig produkt. 
Dette gjør at stilingen vi her utlyser inneholder en bredde i arbeidsoppgaver, og du vil være en viktig 
brikke i verdiskapningsprosessen som skjer ved anlegget i Ballangen.

Arbeidsoppgaver:
•	 Prøvetakning, prøvepreparering, analyse og rapportering av resultater
•	  Kalibrering og vedlikeholdsansvar for utstyr tilhørende laboratoriet i Ballangen
•	  Dokumentasjon og kvalitetssikringsarbeid
•	  Driftsoppmåling i underjordsgruve

I Miljøkalk AS setter vi helse, miljø og sikkerhet øverst på dagsorden for alle våre medarbeidere.  
Personen vi søker er enten nyutdannet eller har erfaring fra laboratoriearbeid i bergindustrien eller 
lignende industri fra tidligere. Geologisk forståelse er positivt da stillingen omfatter en bredde i arbeids-
oppgaver. Du er ansvarsbevisst, serviceinnstilt og vant til å jobbe i team, samtidig som du har evnen til 
å operere selvstendig. 

Vi forventer at du er selvhjulpen, løsningsorientert og har sterk logisk forståelse. Du er pålitelig,  
initiativrik og opptrer på en profesjonell og fordelaktig måte for arbeidsgiver, samtidig som du ikke er 
redd	for	å	ta	tak	i	utfordringer.	Vi	i	Miljøkalk	AS	har	alltid	fokus	på	forbedringer,	derfor	er	fleksibilitet	
en positiv egenskap. Av andre egenskaper vi verdsetter er godt humør og en grunnleggende positiv 
innstilling til omverdenen. 

Du må kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. 

Nærmere opplysning om stillingen, kontakt 
Ressurs og Prosessjef Kristin Husebø Hestnes
telefon: 971 29 111 eller 
Gruve-/Anleggsleder Kurt Barosen 
telefon: 949 82 723

Søknad og CV sendes til krhe@kalk.no
Søknadsfrist 30. september 2017
Tiltredelse etter avtale

www.kalk.no


