
 

AS Bolaks driver oppdrett av laks og stamfisk i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke, med 10 
matfiskkonsesjoner og 2 stamfiskkonsesjoner. AS Bolaks er en rognprodusent for SalmoBreed.  
Selskapet legger stor vekt på utvikling og innovasjon, og det investeres betydelige beløp i 
moderne teknologi, utstyr og systemer for best mulig å møte dagens utfordringer innen alle 
områder av virksomheten. Fiskevelferd er alltid et hovedfokus, og et viktig grunnlag for god 
produksjon og god kvalitet på sluttproduktet. Totalt i selskapet er det i dag over 70 ansatte. 
Selskapet har solid økonomi og god lønnsomhet. Les mer www.bolaks.no 

DRIFTSOPERATØR  
Daglig drift av anleggene til Bolaks i Bjørnafjorden blir gjort av team som har ansvar for flere 
anlegg. Sør i Bjørnafjorden søker vi nå nye kollegaer som liker å arbeide med fisk, produksjon 
og tekniske oppgaver. I perioder vil du også kunne arbeide i andre områder, både på sjø og 
landanlegg. Stillingen inngår i turnus med arbeidstid i helg. 
 
Sentrale arbeidsoppgaver  
Delta i team som utfører daglig drift på anlegg, herunder 

• Røkting av fisk, helseoppfølging av fisk, prøvetakning mm 
• Daglige driftsrutiner, registreringer og sjekklister  
• Bruk av IT plattformer og andre teknologiske løsninger  
• Mottak av for  
• Kveldsfôring 
• Stell av rensefisk  

Tett dialog med tilvekstsenter for å følge opp fôring og biologisk utvikling 
Ansvarlig for tilstand på anlegg 

• Preventivt mindre vedlikehold 
• Identifisere og bestille støtte fra teknisk avdeling og BF SJØ ved behov 

Øvrige oppgaver i Produksjon etter behov i Bolaks 
 
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper 

• Det er en fordel med fagbrev eller utdanning fra havbruksnæringen, men annen 
bakgrunn kan også være aktuell   

• Mestre båt og utstyr relatert til det å jobbe på sjøen 
• Evne til å jobbe selvstendig og i team, med evne og vilje til å stå på når det trengs 
• Sertifikat klasse B og disponere egen bil 
• Sertifikater for truck og kran er en fordel 
• Evner til å få sikker og effektiv gjennomføring av arbeidsoppgaver 
• Pliktoppfyllende og kvalitetsbevisst 
• Godt humør og gode HMS-holdninger  
• Gode samarbeidsevner  
• Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig  

 
 
Bedriften kan tilby konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig 
utfordring og personlig utvikling. Stillingen inngår i turnus med arbeid i helg. Nærmere 
opplysninger om stillingene får du ved å kontakte driftsleder for Tilvekst Sør, Torgeir Hjertnes, 
på mobil +47 917 32 088 eller via e-post på torgeir.h@bolaks.no  
Alle henvendelser behandles konfidensielt.  

Søknad med CV sendes innen 20. jan 2020 til bolaks@bolaks.no  
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