
TALGØ INVEST AS 
er morselskap i Talgø-
konsernet, der Talgø Møbel-
fabrikk AS, T-Komponent AS
og Møretre AS inngår.
I tillegg har Talgø Invest 
3 byggvarebutikker på
Nordmøre.

T-Komponent AS ligg i
Rindal kommune. 
T-Komponent har gjennom
årene utviklet seg til å bli 
en av Skandinavias største
produsent av limtre og 
komponenter. I 2009 hadde 
T-Komponent en omsetning
på 103 mill og 38 ansatte.
Bedriften har i dag avtale med
de største byggvarekjedene
www.t-komponent.no

Talgø Møbelfabrikk AS 
ligger i Todalen i Surnadal
kommune, og er landets 
eldste møbelfabrikk. Her har
det vært møbelproduksjon
siden 1899. Bedriften hadde i
2009 en omsetning på 87 mill
og har 40 ansatte. Bedriften
har avtale med Skeidar og
Bohus, samt de største 
byggvarekjedene.
www.talgo.no

MøreTre AS 
ligger i Surnadal, og er 
største sagbruk i Møre og
Romsdal, med en omsetning 
i 2009 på 81 mill og 
40 ansatte. MøreTre er 
produsent av alle typer 
skurlast, men hovedproduktet
er Møreroyal®. MøreRoyal®
er en moderne og miljø-
vennlig impregnering for 
trelast til bygg av alle slag.
www.moreroyal.no

Til vår elementavdeling søker vi etter:

Produksjonsingeniør/
teknisk tegner
Kan du tenke deg en utfordrende jobb i Talgø-konsernet?

MøreTre AS søker etter en produksjonsingeniør/teknisk 
tegner for å ivareta daglig produksjon og kundeoppfølging ved
vår element- og prosjektavdeling. Til stillingen ligger ansvaret
for tilrettelegging og oppfølging av den daglige driften, samt
utvikling og kundeoppfølging. Stillingen gir stor grad av 
selvstendighet, og vil gi utfordrende arbeidsoppgaver.

Hovedoppgaver:
• Ansvar for daglig produksjon ved avdelingen
• Bistå ved innkjøp av varer og tjenester til 

driften ved avdelingen.
• Bistå i produktutvikling
• Bistå med salg og oppfølging av våre prosjekt kunder

Vi ønsker:
• En person med god erfaring fra bruk av dataverktøy, AutoCad.
• Fortrinnsvis teknisk skolering fra høyskole/ fagskole,

men annen relevant bakgrunn kan også vurderes.
• En fleksibel og samarbeidsorientert medarbeider,

som tar initiativ og kan arbeide selvstendig med 
prosjekter og oppgaver. 

• At du har evne til å organisere og tilrettelegge 
eget og andres arbeid.

Vi tilbyr:
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
• Et trivelig, hektisk og tverrfaglig miljø
• Lønn etter avtale
• Pensjonsordning

Stillingen medføre reisevirksomhet.  

Nærmere opplysninger om stillingen kan de få ved å kontakte 
avdelingsingeniør Michal Heimlund på tlf 917 20 607.

Skriftlig søknad sendes til:
MøreTre AS, Industrivegen, 6650 Surnadal, eller e-post:
michal.heimlund@moreroyal.no

Søknaden merkes: Produksjonsingeniør/Teknisk tegner
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