
OM ARBEIDSGIVEREN 
AS Bolaks driver oppdrett av laks og stamfisk i nye Bjørnafjorden kommune i Hordaland 
med totalt 10 matfiskkonsesjoner og 2 stamfiskkonsesjoner. AS Bolaks er en av 
rognprodusentene i SalmoBreed. Det blir hele tiden lagt vekt på utvikling, og det 
investeres betydelige beløp i moderne teknologi, utstyr og systemer for best mulig å 
ligge i forkant av å møte dagens utfordringer innen alle områder av virksomheten. 
Fiskehelse og –velferd er hovedfokus, og et viktig grunnlag for fiskens kvalitet. Totalt i 
selskapet er det i dag ca 70 ansatte. Selskapet er solid finansiert og har god 
lønnsomhet. Les mer på www.bolaks.no. 

VI SØKER Biologisk Controller med lederansvar for tilvekstsenter 
I løpet av høsten 2019 bygger vi tilvekstsenter for laks, hvor vi skal fjernfôre 
lokalitetene. Tilvekstsenteret blir på Lammaneset, vårt hovedkontor i Eikelandsosen. I 
den forbindelse søker vi etter en leder som vil bli et viktig bindeledd mellom 
tilvekstsenteret og lokalitetene. Du bør ha god forståelse for analyse, fôring, biologi og 
teknologi. Du må være genuint opptatt av å få laget til å fungere optimalt. 
 
ARBEIDSOPPGAVER/ANSVARSOMRÅDE 

 Lede, planlegge og organisere etablering og daglig driften på tilvekstsenteret 
 Deltakelse i produksjons-planlegging, -simulering og -optimalisering  
 Benchmarking og rapportering av vår biologiske produksjon 
 Implementere beste praksis på fôring og fôringssystem  
 Utarbeidelse av produksjonsstyringsrapporter   
 Jobbe aktivt for å videreutvikling av tilvekstsenteret  
 Personalansvar 

 
ØNSKEDE KVALIFIKASJONER 

 Gode lederegenskaper 
 Høyere utdanning i biologi, analyse eller annet 
 Erfaring fra næringen er en fordel  
 Behersker Excel på høyt nivå og / eller andre analysesystem 
 Evne til å jobbe selvstendig, nøyaktig, målrettet og resultatorientert   
 Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 Pågangsmot og stor arbeidskapasitet 

 
 
Bedriften kan tilby konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø med gode 
utviklingsmuligheter og gode pensjons- og forsikringsordninger. Nærmere 
opplysninger om stillingene får du ved å kontakte dagligleder Bjørg Mette Holmefjord 
Antonsen på mobil +47 91846859 eller bjorg@bolaks.no. Alle henvendelser behandles 
konfidensielt.  
Søknadsfrist 27. august 2019. Søknad med CV sendes i en felles pdf-fil til bjorg@bolaks.no 
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