
Lærling i Laugstol AS  

            – en sikker vei til fagbrev





Vår fremtid sikres med motiverte og 

dyktige lærlinger. For å lykkes trenger 

vi akkurat deg med på laget!

Laugstol – hvem er vi?

Laugstol er et allsidig elektroentreprenør selskap. Vår strategi 

er å vokse og vi ønsker å være med der hvor ting skjer. 

Våre satsningsområder

➜ Vei / bane / tunell

➜ Kraftstasjoner

➜ Distribusjonsnett / elkraft

➜  Automasjon

Innenfor disse områdene vet vi at det skjer mye de neste 

årene i Norge. For å utføre denne type arbeid trengs mange 

dyktige elektrofagfolk! 



Hvordan bli lærling i Laugstol?

➜  Vg 1 Elektrofag

➜  Vg 2 Elenergi

➜   Utplassering i bedrift (noen uker i løpet av Vg 2) 

– dette er en fi n arena å vise seg frem på

➜   Laugstol rekrutterer sine lærlinger feb/mars hvert år 

(oppstart i august) – følg med og vær tidlig ute!

Registrer din søknad på www.karriere.no

Laugstol rekrutterer lærlinger ved fl ere av våre avdelings-

kontor og ser etter deg som ønsker fagbrev innen fagfeltene 

energimontør, elektromontør og automatiker. 

Vi sam arbeider tett med lokale, videregående skoler og 

benytter aktivt utplasseringsordningen i Vg 2. Utplassering 

(praksisperiode) er en utmerket måte for elever å vise seg 

frem på, og for oss som opplæringsbedrift til raskt å få 

tak i de mest motiverte lærlingekandidatene.



Vi ser etter deg som...

... liker fysisk hardt arbeid

... liker å være ute i vær og vind

... liker å ta ansvar

Du er også en person som...

... tenker sikkerhet

... er ryddig og tar vare på tingene dine

... liker å lære og er interessert i faget



Eksempler på type oppdrag Laugstol jobber med hver 

dag:
➜  Høy- og lavspent kabel

➜  Høy- og lavspent linjer 

➜  Vei/gatebelysning

➜   Elektroinstallasjoner/styringssystemer i 

tuneller og bygg

➜  Elektroinstallasjoner knyttet til jernbane

Som lærling i Laugstol tar du del i alle oppdrag våre 

montører jobber med. Vårt mål er at du raskt skal 

oppleve følelsen av mestring! Hos oss vil vi at du skal 

oppleve en allsidig arbeidshverdag og jobbe sammen 

med fl ere av våre dyktige montører i løpet av læretiden.

Arbeidshverdagen og mulighetene i Laugstol



Arbeidshverdagen og mulighetene i Laugstol



Leder - eller 
ingeniørambisjoner? 

I Laugstol har mange av våre montører 
fl ere fagbrev innenfor elektrofaget. 

Dette er en styrke og bidrar til økt 
konkurransekraft. Hos oss er det 

mulighet til å utvikle seg videre og 
skaff e seg en bredere elektrofaglig 

kompetanse. 
Ønsker du en høyere utdannelse 

innenfor faget, og/eller har 
lederambisjoner, trenger 

Laugstol fl ere prosjektledere og 
ingeniører. Med et fagbrev i 

bunnen og noen års erfaring 
som montør, har du lagt et 

solid grunnlag for senere 
å kunne gjøre en god 

jobb som prosjekt leder/
ingeniør.



Arbeidsmiljø og kvalitet
I Laugstol trives folk og det er få som slutter. Arbeidsmiljøet 
er godt og vi har gjennomgående en stabil oppdragsmengde. 
Hos oss har vi dyktige veiledere og fagansvarlige. I tillegg til 
å alltid jobbe sikkert, er det i Laugstol høyt fokus på faglig 
utførelse og kvalitet. Våre fagansvarlige holder jevnlige møter 
og/eller kurs, hvor målet er å utvikle egne ansatte og sikre at 
vi leverer tjenester som holder høy standard og som gjør at 
kunden velger oss fremfor konkurrenten!

I Laugstol har vi fokus på at alle skal hjelpe hverandre og bidra 
med sitt beste. Vi lærer og utvikler oss hver dag.

Sosialt / turer mm:
➜   Eget bedriftsidrettslag med bl.a. eget fotballag som spiller i 

bedriftsserie
➜   Turer i inn- og utland
➜   Sommer- og julearrangement



Hvis du står på og er motivert, 
garanterer vi i Laugstol deg 
fagbrev og fast jobb!



Hva kan du som lærling forvente av Laugstol?
➜ Bli tatt godt imot og raskt bli en del av gruppen
➜   Oppfølging underveis – fokus på læreplan og forberedelse til fagprøve
➜ Høyt fokus på sikkerhet
➜   Dyktige montører som vil lære bort. Du jobber sammen med fl ere av 

våre beste montører, slik at vi kan gi deg de beste forutsetninger til 
selv å bli en god montør!

Lønn
Som medlem av bransjeforeningen Nelfo, følger Laugstol lønns-
bestemmelsene vedtatt sentralt.
Lønn i henhold til tabell for opplæring i bedrift for 4,5 års fag. 

Som ferdig utdannet elektrofagarbeider er du i en bransje hvor det 
generelle lønnsnivået er godt.



Kontakt oss gjerne:
Lærlingeansvarlig – Morten Bergan, morten.bergan@laugstol.no

Følg oss:
www.facebook.com/LaugstolAS 30
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Laugstol AS      
Floodmyrveien 17, 3946 Porsgrunn      
Pb. 244, 3901 Porsgrunn
Telefon 35 51 61 30      
www.laugstol.no


