
Utlysningstekst - Skjema nr.5 
 

 

 

KM 18-137  Utviklingsingeniør for analog- og digital elektronikk 

Vil du utvikle elektronikk for undervannsteknologi? 

Til vår R&D-avdeling søker vi utviklingsingeniør i elektronikk. R&D-avdelingen leverer 

nyskapende elektronikk til hele Kongsberg Maritime Subsea. Produktspekter er blant annet 

enkeltstråle og flerstråle ekkolodd, avanserte sonarer og undervanns-kommunikasjonsutstyr. 

Hovedoppgaver 

Dersom du har interesse for flere av disse punktene bør du vurdere å jobbe hos oss! 

 Jobbe med nye produkter og spennende utfordringer innen analog 

elektronikkutvikling. 

 FPGA programmering, AD konvertere og puls breddemodulering.   

 Høyhastighets IO i Giga-Hertz området 

 Ønsker mulighet til faglig fordypning. 

 Ønsker å sette din signatur på samfunnsnyttige og ledende produkter for 

bunnkartlegging, posisjonering og fiskeri. 

Krav til søkeren 

 Har utdanning på masternivå innen elektronikk, fysikk eller tilsvarende. Erfaring kan 

kompensere for manglende formell kompetanse. 

 Nyutdannede oppfordres også til å søke. 

 Er faglig nysgjerrig og kreativ; da gjerne audio- eller radioteknologi! 

Personlige kvaliteter 

 Trives med en variert og allsidig arbeidsdag. 

 Ønsker å jobbe med utvikling, praktisk lab-arbeid og testing på våre testfartøy. 

 Liker å tenke nytt og utfordre eksisterende ideer.  

Vi tilbyr 

Fagmiljøet i Kongsberg Maritime Subsea er forskningsnært og teknologisk i front. Vi 

verdsetter evne til å utfordre eksisterende design og være blant de første som benytter seg av 

ny teknologi. Produktene leverer vi fra oss med stolthet, og vi ønsker høy pålitelighet og 

kvalitet. Vi er en sosial gjeng som villig deler kunnskap, erfaring og alltid prøver å bli mer 

effektive og mer målrettet. Mye av tiden tilbringes på vår velutstyrte lab.  

Ønsker du å videreutvikle din kompetanse i et positivt og skapende miljø, så vil vi gjerne 

snakke med deg. 

 

Ta kontakt med Bård Eilertsen på tlf. 992 95 476 for en uforpliktende samtale. 



Om arbeidsgiveren 

Kongsberg Maritime er internasjonalt markedsledende leverandør av systemer for 

posisjonering, overvåking, navigasjon og automasjon. Viktige markeder inkluderer land med 

betydelig offshore- og skipsverftindustri. Vi forsyner våre kunder i maritim virksomhet med 

innovative og pålitelige elektronikkprodukter som sikrer optimal drift til sjøs. Kongsberg 

Maritime Subsea er også verdens ledende produsent av vitenskapelige instrumenter for fiskeri 

forskning. Enkeltstråle og flerstråle ekkolodd og sonarer brukes på forskningsfartøy over hele 

verden, og vitenskapsmenn på alle verdenshav stoler på vår teknologi og nøyaktige 

måleresultater. 

 


