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System Specialist 
 
Som System Specialist skal den ansatte ha ansvar for å ivareta selskapets totale system 
portefølje og ha ansvaret for å planlegge, iverksette, utføre og lede nødvendig vedlikehold 
i samarbeid med driftssjef, prosjekt ledere og system ingeniører. Du bør ha evne til å tenke 
helhetlig, strategisk og sikre kvalitet i teknisk gjennomføring. Du vil også bidra i prosjekter, 
samt jobbe med videreutvikling, dokumentasjons oppdateringer, kvalitet og forbedring - 
med kontinuerlig søkelys på HMS.  
 
En System Specialist må kunne balansere håndtering av kortsiktige operasjonelle 
utfordringer med langsiktig utvikling, bidra i og bygge å lede teknisk avdeling i FOX 
Subsea både på faglig kompetanse og system nivå, samt være en pådriver for å aktivt 
bidra i forbedringsprosesser. Du vil være FOX Subsea sitt ansikt utad i operasjoner både 
onshore og offshore med et ansvar for å påse kundens tilfredsstillelse og øke 
sannsynligheten for mersalg i eksisterende prosjekt, etter salg og økt sannsynlighet for at 
kunden kommer tilbake. 
 
I denne stillingen samarbeider du tett med prosjektledere og systemingeniører slik at 
selskapet til enhver tid får utført prosjektene på en tilfredsstillende måte av høy kvalitet. 
 
Det forventes at du har erfaring som teknikker, og erfaring med dokumentasjonsarbeid, 
logistikk, montering, testing og operasjonell forståelse, inkludert FAT og SIT prosedyrer for 
integrasjon av utstyrspakker mot tredjeparts utstyr.  

HOVEDOPPGAVER 
• Vedlikehold, testing, feilsøking, oppgradering, mobiliseringer/demobiliseringer og 

assistere nybygg av våre MODFOX-systemer. 
• Delta på og lede workshop aktiviteter under FAT, EFAT og system SIT. 
• Offshore og onshore, drift og service av våre MODFOX-systemer i både fartøy og 

RIG-operasjoner. 
• Bli en del av vårt landbaserte fjernkontroll- og supportteam. 
• Gi støtte og driftstilbakemelding til vår ingeniør og prosjekt avdeling 
• Støtte planlegging og sikker utførelse av prosjekter fra A-Z.  
• Iverksette og opprettholde beste praksis for prosjektets tekniske gjennomføring 
• Utføre operasjonell teknisk support og klareringer sammen med prosjekt ledere 
• Annet forefallende prosjektrelatert arbeid 

 

RETNINGSLINJER FOR STILLINGEN 
• Fullmakter 

Eventuelle fullmakter tildeles ved behov av overordnet leder 
• Overordnet leder 

COO (Chief Operation Officer), Jan-Robert Lingjærde 
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