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Yngvar Midtsæter 
 

 

 

Personalia 

Navn: Yngvar Midtsæter 

Adresse: Eiaveien 357, 4376 Helleland 

Telefon: 99 03 99 66 

Epost: yngvarm@gmail.com 

Født: 3. september 1975 

Nøkkelkvalifikasjoner: Dyktig ansvarsbevisst person med gode allmennkunnskaper. Lederutdanning fra forsvarets 

tekniske fagskole. Fagbrev i prosesskjemi og anleggsmaskinreparatør. Fokusert på god HMS i 

arbeidet. Gode engelsk og norsk kunnskaper. 

 

Arbeidserfaring 

Tidsrom Firma 

11/2007 - D.D Repsol Norge AS 

Offshore inspection engineer 

Jobber med inspeksjon og vedlikeholdsplanlegging av struktur, sikkerhetsventiler, tanker og 

kjølere på Gyda plattformen. Oppfølging av innleid personell som klatrere, inspektører og 

ventilteknikere. Rapportering etter inspeksjoner, vurdering og oppfølging av funn.  

 

Har tidligere jobbet som prosesstekniker i kontrollrom og i felt, og som fagansvarlig 

mekaniker på samme plattform. Tatt fagbrev i prosesskjemi. 

6/2001 - 11/2007 Bjørge kran og løfteteknikk 

Krantekniker 

Jobbet som krantekniker i nordsjøen hvor jeg drev vedlikehold og modifikasjon av  

hydrauliske offshorekraner. Jobbet både alene og i team. De siste årene var jeg innleid til BP 

som krantekniker på Gyda. Har jobbet på flere installasjoner i nordsjøen. 

06/1998 - 06/2001 Forsvaret 

Jobbet som teknisk befal på Skjold tekniske verksted og Hvalsmoen tekniske verksted. Drev 

vedlikehold på ingeniørbataljonens materiell. Fungerte som lagfører med koordinering av 

egne soldater i felt. Tok fagbrev i anleggsmaskinreparatørfaget som privatist. 

 

Utdanning 

Tidsrom Skole / Utdanning 

1995 - 1998 Hærens våpentekniske fagskole, billinje 

Teknisk fagskole med befalsutdanning. Ingeniør spesialisering. 

1994 - 1995 Time videregående skole, mekaniske fag 

1991 - 1994 Sandnes videregående skole, allmennfag 

Gymnas naturfaglinje, matematikk fysikk og kjemi. 
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Fag-kunnskap 

Driftsinspektør 1 kurs.  

Inspektør sertifikater: Visuell inspeksjon og magnetpulverinspeksjon. Strålevernsbevis 

Fagbrev prosesskjemi. 

Fagbrev anleggsmaskinreparatør.  

Hydraulikkurs 1 og 2 ved sjøforsvarets reguleringstekniske skole. 

Diverse vedlikeholdskurs på ingeniørbataljonens materiell, alt fra dozere og hjullastere til motorsag og aggregat. 

Beredskapsoppgaver som røykdykker og reserve førstehjelper. 

 

 

Annet 

Jeg er 44 år og bor på helleland i Eigersund kommune. Her bor jeg på et småbruk sammen med med kone og en 

sønn på 8 mnd.  

 


