
AS Bolaks driver oppdrett av laks og stamfisk i Bjørnafjorden kommune i Hordaland. Totalt har vi 10 
matfiskkonsesjoner og 2 stamfiskkonsesjoner fordelt på lokaliteter i Fusa og Os. AS Bolaks er en av 
rognprodusentene i SalmoBreed. Det blir hele tiden lagt vekt på utvikling og bærekraft, og det investeres 
betydelige beløp i moderne teknologi, utstyr og systemer for best mulig å møte dagens utfordringer innen alle 
områder av virksomheten. Fiskehelse og –velferd er et hovedfokus, og et viktig grunnlag for 
fiskens kvalitet. Totalt i selskapet er det i dag mer enn 70 ansatte. Les mer www.bolaks.no

 

TEKNISK VIKAR SØKES TIL BEDRIFT I UTVIKLING 
 
Vi har ledig et års vikariat i teknisk avdeling.  
Aktuell stilling passer for han/hun som liker å kombinere noe arbeid 
ute med mest kontorarbeid. Vi innfører vedlikeholdssystem NAVIAQ, 
og trenger her mest av alt hjelp med sjekklister for båter opp til 15 
meter. Gode dataferdigheter (brukernivå) er et krav, fordi 
«datapunching», dvs. registreringsarbeid samt oppfølging er en viktig 
del av oppgavene. Avhengig av situasjonen kan andre oppgaver bli 
aktuelle.  
Du liker å jobbe inne og ute, sammen med andre eller aleine og kan komme deg rundt med bil eller med 
25ft båt på egen hånd.  
Stillingen rapporterer til teknisk leder. 

 

Ansvar og hovedoppgaver 
• Kartlegge, registrere/ punche teknisk relaterte data 

• Kjennskap til vedlikehold av båter, båtutstyr og gjerne anlegg og bygg i henhold til gjeldende standarder og 
regelverk 

• Avtale vedlikeholds relatert arbeid med underleverandører samt oppfølging av disse 

• Teknisk avviksbehandling/ saksbehandling/ prosjektledelse  

• Bidra til å effektivisere arbeidsprosesser i teknisk avdeling og mot andre avdelinger i selskapet 
 

Krav/ Ønsker til kompetanse 
• Erfaring fra teknisk vedlikehold/ teknisk service, helst innen oppdrettsbransjen eller båt 

• Erfaring med kontorarbeid og oppfølging av underleverandører 

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 

• Gode dataferdigheter. 

• Bilsertifikat «B» er minimum, gjerne også tilhenger «E» og/eller lett lastebil «C1». 
 

Personlige egenskaper 
• Genuint interessert i oppdrett av laks og/eller båter 

• Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere eget arbeidet 

• Gode samarbeids-, kommunikasjons- og problemløsningsevner 

• Grundig, nøyaktighet med sans for detaljer 

• Nysgjerrig og åpen  
 

Bedriften kan tilby konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter, samt 
gode pensjons- og forsikringsordninger. Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte teknisk 
leder Mark Ringeling på mobil +47 40288849 eller mark@bolaks.no. Alle henvendelser behandles 
konfidensielt. Søknad og CV sendes som en felles pdf-fil til bolaks@bolaks.no. Søknadsfrist 25.10.2020.  
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