
Biowaz AS utvikler biogassanlegg for landbruksbedrifter. Selskapet ble etablert 
vinteren 2006. Biowaz-reaktoren ble testet og verifisert av Universitetet for miljø- 
og bioteknologi høsten 2006, og det første fullskala testanlegget er nå satt i drift 
i Halden. Andre inngåtte kundeavtaler befinner seg på ulike stadier i gjennom-
føringen, og et distribusjonsnett i Skandinavia er under etablering. Selskapet har 
hovedkontor i Sandvika utenfor Oslo.

Biowaz er en ny patentsøkt teknologi for omdanning av organisk avfall fra land-
bruket til biogass og høyverdig gjødsel. Biogass består hovedsakelig av metan 
og brukes til oppvarming, strømproduksjon, drivstoff m.m. Biowaz har en 
opptil 75% lavere investeringskostnad enn konkurrerende systemer, er enkel i  
installasjon og drift, og har et design som er i pakt med naturen. Biowaz ut-
nytter naturlige prosesser for å produsere fornybar energi og gir en betydelig 
netto reduksjon i utslipp av klimagasser.

Vi tilbyr utfordrende roller i et nytt, norsk industrieventyr!

Hvis du har spørsmål om en av stillingene, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Inger Marie Bergman, tlf. 936 23 880, Petter J. Holth, tlf. 975 59 085, eller Atle 
Ronglan, tlf. 975 59 016. Søk på stillingen du er interessert i på www.mercuriurval.no med aktuell referansekode snarest. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om 
senere. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. www.biowaz.com

Alle våre medarbeidere har kjennskap til norsk eller nordisk landbruksnæring, og deler en sterk interesse for landbruks-, industri- og 
miljøspørsmål. 

Vi tilbyr to utfordrende pionerroller i et nyetablert selskap med innovativ, miljøvennlig teknologi og en svært spennende fremtid.

Vi søker en erfaren prosjektleder med økonomisk eller teknisk bakgrunn. Ditt ansvar vil være å lede våre etablerings- og installerings- 
prosjekter med høy kvalitet og innen tids- og budsjettrammer, samt å utvikle gode leverandøravtaler (innkjøp/logistikk). Du er en dyktig for-
handler med sterk gjennomføringsevne og resultatorientering, og behersker engelsk muntlig og skriftlig.  Referansekode: NO-ARO-18154

Prosjektsjef

Vi søker en fleksibel og løsningsorientert tekniker til en operativ stilling med ansvar for den praktiske gjennomføringen av installering-
sprosjekter på norske og nordiske gårdsbruk. Du er sosial, tilpasningsdyktig og serviceinnstilt. Stillingen medfører en del reisevirksomhet, 
først og fremst i Norge. Referansekode: NO-ARO-18155

Tekniker


