BEDRIFTSPROFILEN

En av Imenco sine ’Smart Solutions’ produkt. Hot Tap Tee Clamp, produsert for oppdragsgiver StatoilHydro. Designet brukes for ekstern installasjon på gassrør under vann uten behov for dykkere. Foran
Odd Einar Lindøe, senior engineer og Arne Kinn, engineering manager i Imenco.

Imenco søker ingeniører
Vestlandets mest spennende ingeniørarbeidsplass?
I følge Engineering Manager Arne Kinn er
dette utsagnet ikke overdrevet. Imenco
har i 30 år vist hva god ingeniørkunst kan
utrette. Oppdragene har vært mange og
varierte og ordremengden er i dag vel så
stor som i foregående år.
Finanskrise til tross, ingeniørene hos Imenco har arbeid i mange år fremover. Det som
gjør Imenco til en spesiell og interessant arbeidsplass er mangfoldet og utfordringene,
legger Arne Kinn til. - En ingeniør hos Imenco får delta i svært varierte oppgaver, - en
ingeniør eller sivilingeniør får være med helt
fra konsept-utvikling til uttesting og installasjon hos kunde. Imenco har hele tiden krevende ingeniøroppgaver som gir god faglig
utvikling for den enkelte. Mangfoldet er uttrykt i flere disipliner, mekanisk, elektro, elektronikk eller automasjon.
Hovedfokus på maritim og offshore sektor.

Med utspring fra Knutsen OAS i 1979 er det
naturlig at Imenco arbeider innen maritim og
offshorerelatert bransje. At olje- og gassutvinning har gått fra ”surface to seabed” har også
preget engineeringoppdragene.
Kompetansen som Imenco har opparbeidet gjen-

nom 30 år har ført til mange oppdrag fra de
store olje- og operatørselskapene. I dag opererer Imenco innenfor flere områder; løfting
og håndtering, ”Subsea Tooling”, kamerasystemer over og under vann, ”Aviation Fuelling
Systems”, mekanisk konstruksjon, elektro/
elektronikk og automasjon. Et av de siste
tilskuddene er Norwegian Universal Technology (NUT) som leverer avanserte dykkesystemer. Dette bidrar til mangfold og variasjon i
ingeniøroppgavene.
Smarte ingeniører gir ”smart solutions”

Imenco slogan er ”smart solutions”. De mange
smarte løsningene er det ingeniørene som
har æren for. Vi legger forholdene til rette for
at kreative ingeniører og sivilingeniører kan
utfolde seg og komme frem til gode (smarte)
løsninger. Det viktigste er selvsagt at løsningen er bruker- og markedstilpasset, men også
produksjonsmessig riktig. Imenco er i stand til
å løse komplekse utfordringer etter kundens
behov og vi er kjent for å transformere ideer
til kostnadseffektive løsninger. Det er hva vi
kaller ”smart solutions”. Oppdragene inkluderer ofte utvikling og maskinkonstruksjon
av utstyr og verktøy, styrkeanalyser, verifikasjonsberegninger og design av strukturer i
stål, aluminium eller andre materialer.
Oppdrag for kunder nasjonalt og internasjon-

alt har gitt god ballast. Foruten Norge, har vi
oppdrag for krevende kunder i England, Skottland, Frankrike, Tyskland, USA, Canada, Kina
og Korea.

Søker sivil-og senioringeniører
Mange spennende oppdrag fremover
gir behov for å styrke engineeringavdelingen ytterligere. Vi søker etter kreative sivilingeniører og senioringeniører
til å arbeide med prosjekter innen offshore og maritim sektor, forteller Kinn.
Imenco benytter de beste designverktøyene på markedet, som for eksempel
3D programmene Solide Edge, Inventor
og Pro Engineer samt beregningsprogrammene Staad Pro og ANSYS Mechanical.
- Er du en initiativrik sivilingeniør eller
ingeniør med god faglig forståelse, oppfordrer vi deg på det sterkeste til å ta
kontakt med meg, - avslutter Arne Kinn.

Telefon 52 86 41 00
www.imenco.no
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