
LÆRLING INNEN FLYMOTORFAGET  

 

 

Vi søker etter dyktige og godt motiverte lærlinger innen 

flymotorfaget som deler vår lidenskap for presisjon og kvalitet.  

Aero Norway er en autorisert MRO bedrift med ekspertise på 

overhaling av CFM56-3, CFM56-5B og CFM56-7B flymotorer. Vi er 

lokalisert på Stavanger Lufthavn, Sola.  Våre kunnskapsrike 

ingeniører, dyktige mekanikere og erfarne inspektører er fokusert på 

kvalitet og presisjon med ambisjoner om å være den beste og mest 

konkurransedyktige i markedet. Vi er et selskap som tar ansvar for 

tilrettelegging av omfattende og solid opplæring innen 

flymotorfaget.  

 

Hvem vi ser etter:  

• Du har fullført VG3 flymekaniske fag 

• Du har lite fravær 

• Du er ansvarsbevisst med sans for kvalitet og orden 

• Du er nøyaktig og pålitelig 

• Du har vilje til faglig utvikling 

• Du behersker engelsk muntlig og skriftlig 

Vi legger vekt på punktlighet, fravær, samarbeid og positiv holdning 

til arbeidsoppgavene, helse, miljø og sikkerhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan tilby:  

• Muligheten til å lære og utvikle deg i en spennende bransje 

• Du vil føle deg involvert i den daglige driften av virksomheten, 
og vil være i stand til å påvirke den videre suksess og vekst av 
en raskt voksende bedrift 

• Selv om vi alle jobber veldig hardt, har vi en kultur som er 
avslappet og down-to-earth, positiv og profesjonell 

• En proaktiv tilnærming til kontinuerlig forbedring av prosesser 
for å sikre en givende arbeidsdag og et godt arbeidsmiljø. 

• Som lærling hos oss får du en egen fadder, og vi har en 
koordinator som ivaretar og følger opp alle lærlingene  

• Vi har bostøtteordning for lærlinger som må flytte for å fullføre 
utdannelsen hos oss. 

• Våre lærlinger får gratis medlemskap i selskapets «Social Club» 
som tilbyr forskjellige sosiale aktiviteter. 

• Det arrangeres egen team building for lærlingene 

• Våre lærlinger er omfattet av selskapets helseforsikring  
 

Vennligst send søknad via JobbDirekte:  

Lærling innen flymotorfaget / Aero Norway AS / Stillinger / Jobbsøker - 

Jobbdirekte.no 

Husk å legge ved kopi av kompetansebevis/attester samt 

karakterutskrift 1.termin VG3 

Søknadsfrist: 1. mars 2023 

 
 

 

https://www.jobbdirekte.no/aeronorway/2705007/index.html
https://www.jobbdirekte.no/aeronorway/2705007/index.html

