
Industri-Master -
Data og Sensorikk
KOMMUNALTEKNISK PLAN,
Horten kommune

For effektivisering av driften til kommunens VA-nett pågår det nå et digitaliserings prosjekt som det satses
stort på. Horten kommune er førende i dette prosjektet og står for mye av fremdriften og
kommunikasjonen med deltakere fra andre kommuner, IKS-er og andre kommersielle aktører. Dette er et
svært fremover lent prosjekt med store ambisjoner. Digitalisering er et viktig ledd i å bli en bærekraftig
kommune som er med på det "grønne skiftet". Dette er en også en del av strategiplanen for å nå relevante
deler av FNs bærekraftmål samt å sikre et effektivt vann og avløpssystem for fremtidige generasjoner. 

Horten Kommune ønsker derfor å ansette to dyktig ingeniører i USN sitt Industri-masterprogram. Dere vil
være med å utforme verktøy for håndtering, og visualisering av et stort antall sensorer i mange ulike
applikasjoner innen Vann og Avløp (VA), samt innen trafikk og bygg basert på IoT-løsninger. Dere vil også
arbeide aktivt med utvikling av sensorløsninger, samt utbyggingen av eget trådløst nettverk for IoT basert
på LoRaWAN.  

Horten Kommune samarbeider aktivt med Akademia og ulike utviklingsmiljøer for å utvikle nye
sensorløsninger der dette i dag ikke finnes, eller er for kostbart med tilgjengelig teknologi.

Du vil få en rolle i utviklingen av mange nye løsninger som til sammen skal forbedre og utvikle
kommunens tjenester til innbyggerne. Kom og bli en del av et supert arbeidsmiljø med masse kompetanse
og trygge rammer.
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Arbeidsoppgaver

Ut fra kompetanse vil dere få tildelt arbeidsoppgaver innenfor følgende områder:
-Delta aktivt i kommunens digitaliseringsprosjekt "Smart City"
-Planlegge og gjennomføre prosjekter innen sensorikk, kommunikasjon og data
-Planlegge og utvikle ulike flåtestyringssystemer, databaser, analyseverktøy og løsninger for
visualisering/alarmering
-Forskjellige arbeidsoppgaver med flere fagdisipliner
-Problemløsing i samarbeid med KTP, Eiendom og IT avdelingenes ingeniører og driftspersonell
-Utbygging, drift og vedlikehold av forskjellige sensor og kommunikasjonssystemer som eies av
kommunen -Delta i planlegging og utførelse av løpende arbeidsoppgaver, driftsstanser og revisjoner



Bruksvilkår  Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Kvalifikasjoner

Ingeniør innen relevante fagdisipliner på bachelor nivå
God prosessforståelse om produksjonssystemer og reguleringssystemer
God forståelse innen elektronikk, sensorikk og radiokommunikasjon
Kompetanse/erfaring med tidsserie- og relasjonelle databaser
Kompetanse/erfaring innen programmering med Javascript, eller andre relevante programmerings/scrip-
språk
Kompetanse/erfaring innen utviklingsmiljøene, NodeRed og Grafana
God forståelse for dataflyt, effektivitet og sikkerhet

Personlige egenskaper

Du må like å ha kontakt med mennesker - du må være positiv, ha en god tone med brukere, og ha stor
grad av fleksibilitet
Du må være strukturert, løsningsorientert og "selvgående"
Ha god gjennomføringsevne
God overordnet systemforståelse
Du har god og proaktiv HMS adferd
Du har en systematisk og strukturert arbeidsform og takler å ha mange baller i lufta
Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

KTP har et meget godt arbeidsmiljø med et mangfold av oppgaver. Det er fokus på struktur, samarbeid og
faglig utvikling for alle
Du vil bli en del av et flerfaglig team og kan nyte godt av avdelingens allsidige fagmiljø
Vi gir deg påvirkningsmuligheter og handlingsrom og du får stor innflytelse på din arbeidshverdag.
Mulighet for kursing og etterutdanning
Lønn etter avtale
Bedriftshelsetjeneste
Fri bruk av Horten svømmehall
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Rustadbrygga 1, 3191 HORTEN, Norge

 Åpne veibeskrivelse

 Kontaktinformasjon

Kirkhus, Thomas
Enhetsleder

 thomas.kirkhus@horten.kommune.no

Les mer om Horten kommunes industrimasterprogram her!

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=59.411813161121,10.487298602712
http://3187.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/TermsAndConditions
http://3187.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/AsWebcruiter
https://www.horten.kommune.no/nyheter/horten-kommune-ansetter-studenter-fra-usn-industrimasterprogram.49358.aspx

