


Norcem A.S

Norcem AS er en del av HeidelbergCement Group, 
som er en av verdens største produsenter av 
byggematerialer, og er markedsledende innenfor 
tilslag, sement og betong. Konsernet har ca. 55 
000 ansatte på over 3 000 steder i mer enn 50 
land

Norcem er landets eneste produsent av sement 
med fabrikker i Brevik og i Kjøpsvik. Norcem er en 
del av HeidelbergCement Group, som er en global 
markedsleder innenfor sement, tilslag, betong og 
betongelementer.
Ved fabrikken i Brevik bygges det nå et 
karbonfangtsanlegg som skal redusere 
klimautslippene i Brevik med 400 000 tonn Co2, og 
er en del av regjeringens «Langskip» prosjekt.
Dette er betegnet som det største klimaprosjekt i 
norsk industrihistorie. Etter planen skal anlegget 
være ferdig i 2024.

.



Norcem A.S

◼ Produksjon og salg av sement

◼ Dekker 75 % av salget i Norge Stiftet i 1916
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◼ Jobbeskrivelse

– Delta aktivt i den daglige virksomheten ved fabrikken, herunder:

▪ Gjøre deg kjent med prosessene som kreves for å lage sement

▪ Delta aktivt i oppfølgingen på prosessanlegg i hele produksjonslinjen fra 

råmelsproduksjon, via klinker og til sement maling.

▪ Bistå i den daglige oppfølgingen og analyse av måloppnåelse

– Bistå produksjonsavdelingen i videreutviklingen av overvåking og 

optimalisering av driften ved hjelp av modeller lært ved USN, herunder 

f.eks.:

▪ Optimalisering av oppstart sekvenser

▪ Definisjon og utforming av automatiserings sekvenser

▪ Programmering av overvåkning i PxTrend (Python script basert)

◼ Studiene tilpasses arbeidssituasjonene i bedriften og du kan følge fagene online. 

◼ Det vil være korte samlinger på USN, med erfaringsutveksling fra de ulike arbeidsplassene

Industrimaster



 

 

 

 Industrimaster 
Approver  Page 

Randi G. Kleven 1 (2) 

Department HC Root Date: 03.02.2022 Identity 

Report to  Produksjonssjef Approver ST0711 

Name (avser) - Tarald Syvertsen Issue 

Immediate 

superior 

Tarald Syvertsen Date: 25.01.2022 2 

 

Control that this document is valid. Discard after use. 

 

1.   Generelt 

Tittel: Industrimaster Navn: NN 

Rapporterer til (tittel): Produksjonssjef Navn overordnet:Tarald Syvertsen 

Selskap:Norcem, Brevik 

Avdeling:Produksjon 

 Osv. 

2.   Rolle og misjon  

Industrimasterkandidat i 50 % midlertidig stilling. Halvparten av tiden i jobb med bedriftsrelaterte 

oppgaver, resten av tiden brukes på studier ved USN, for mastergrad innen Industrial IT & 

Automation.  
 

 

3.   Jobb beskrivelse 

 Delta aktivt i den daglige virksomheten ved fabrikken, herunder; 

o Gjøre deg kjent med prosessene som kreves for å lage sement 

o Delta aktivt i oppfølging på prosessanlegg i hele produsjonslinjen fra råmelsproduksjon, 

via klinker og til sement maling 

o Bistå i den daglige oppfølgingen og analyse av måloppnåelse 

 Bistå produksjonsavdelingen i videreutvikling av overvåking og optimalisering av driften ved 

hjelp av modeller lært ved USN; herunder f.eks. 

o Optimalisering av oppstart sekvenser 

o Definisjon og utforming av automatiserings sekvenser 

o Programmering av overvåkning i PxTrend (Python script basert) 

 

 Studiene tilpasses arbeidssituasjonen i bedriften og du kan følge fagene online. 

 Det vil være korte samlinger på USN, med erfaringsutveksling fra de ulike arbeidsplassene. 
 

 

4.   Ansvar og myndighet 

Som leder/avløser eller på annen måte ved ledelse av andre 
- Opptre i henhold til lover og regler, retningslinjer og rutiner. 
- Implementering av Gruppens retningslinjer, opplæring, oppfølging etc.  
- Jobbe proaktivt for de ansattes helse og sikkerhet, og kontinuerlig bidra til forbedring av selskapets 

helse og sikkerhetsarbeid 
 
Obligatorisk for alle stillinger: 

- Du er ansvarlig for å ta vare på din egen helse og sikkerhet, samt helse og sikkerhet for andre som 
blir påvirket av din adferd. 

- Du må samarbeide med HeidelbergCement og kolleger for å sikre at alle lovmessige krav er oppfylt. 
- Følg instruksjoner og sikkerhetskrav for helse og sikkerhet, og delta på de kurs som kreves. 
- Bruk verne- og sikkerhetsutstyr i henhold til gjeldende retningslinjer. 
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- Rapporter til din leder eller sikkerhetsansvarlig enhver bekymring du har for helse og sikkerhet, ethvert 
forhold du anser som farlig, uønskede hendelser, arbeidsulykker, nesten ulykker etc. 

- Grip umiddelbart inn hvis du er vitne til et alvorlig eller akutt brudd på helse- og sikkerhetsforskriftene 
enten ved direkte inngripen eller rapportering til den nærmeste ansvarlige person. 

 

4.1 Ansvar 4.2 Myndighet 

 Holde overordnet orientert om forhold som 

gjelder ditt arbeidsforhold og dine 

arbeidsoppgaver 

 

 

5.   Interne (HC Group) og Eksterne (utenfor gruppen) kontakter og “kunder” 

5.1  
 

5.2 

- Øvrige avdelinger i Brevik 
- Norcem og HCNE 
- CCC 

- USN 
-  

 

 
 

6.   Minimumskrav 

6.1 Utdannelse 6.2 Erfaring 

- Bachelor i ingeniørfag innen elektrofag, 
mekatronikk eller datafag (lignende 
programmer kan også vurderes). 

- Nyutdannet 
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