Scandinavian Avionics Norway

January 2022

AVIONICS APPRENTICE WANTED!
- Bli lærling i Scandinavian Avionics Norway

Scandinavian Avionics Norway er en del av The SA Group, som selger, vedlikeholder, sertifiserer og installerer
elektronikk i fly og helikopter. Ved vårt verksted på Gardermoen søker vi nå en lærling i avionikerfaget med
virkning fra 1. August 2022.
Om jobben
Som lærling hos Scandinavian Avionics Norway vil du delta i følgende arbeids oppgaver:
 Arbeid på luftfartøy
 Avionikk ramp sjekker
 Kompass swing
 Pitot/Static sjekker
 Feilsøknings oppdrag på Avionikk og El. Systemer
 Installasjon av nye avionikk systemer
 Komponent arbeid:
 Fly Batteri vedlikehold
 Oksygen fylling
 Trykktesting av Oksygen flasker og overhaling av regulatorer
 Reparasjon av Headset
 Programmering, service og reparasjon av 406 Mhz ELT`er
 Reparasjon av ovner og kaffemaskiner til 737 Galley`s
Om deg
Vi søker etter en pålitelig og ansvarsfull person som har bestått VG2 flyfag, samt VG3 avionikk.
Utover dette søker vi en person som:
 Helst har bestått alle EASA P66 eksamener
 Trives med selvstendige arbeids oppgaver men samtidig er en lag spiller
 Har gode sosiale egenskaper og evne til å bidra til et positivt arbeidsmiljø
 Er business orientert, serviceinnstilt og har evne til å bidra positivt til utviklingen i bedriften
 Er strukturert og systematisk
 Har evnen til å holde hodet kaldt i stressende situasjoner
 Besitter stor kvalitetsbevissthet og viser oppmerksomhet til detaljer i sitt daglige arbeide
 Er villig til å være med på oppdrag ”off base”
 Behersker teknisk engelsk og norsk både skriftlig og muntlig på et høyt nivå
For å få ID-kort ved Avinor`s lufthavner er det krav om uttømmende politiattest I henhold til ”Forskrift om
forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten”.
Interessert?
Er du interessert i lærlingeplassen, send din søknad merket “Lærling - 2022” legg ved vitnemål/attester
samt kopi av karakterutskrift 1.termin VG3 (Avionikk), VG2 (Flyfag) som PDF filer på e-post til:
DSO@scanav.com, innen 01.mars 2022.
Kontaktperson: Daniel Solem Tlf: +47 64 80 80 90 / Email : DSO@scanav.com
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ABOUT THE SA GROUP
The SA Group provides turn-key solutions within avionics, interior and training. We offer everything from repair and installation of equipment to complete upgrade solutions.
Sales, avionics maintenance / repair, certification (STC), design, installation, product development / production, training of technical and operational personnel, consulting and interior
solutions.
The SA Group has approx. 150 employees in 14 locations in Europe, the Middle East, India and
Southeast Asia. Our HQ Scandinavian Avionics A/S, is located in Billund, Denmark and was
established in 1978.
Approvals
EASA Part-145 | EASA Part-21J | EASA Part-21G | EASA Part-147
FAA Part-145 | TCCA Part-145 | BCAA Part-145 | GAR Part-145 | DOT RIN N083
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