OM ARBEIDSGIVEREN
AS Bolaks driver oppdrett av laks og stamfisk i Bjørnafjorden kommune i Vestland, med 10 matfiskkonsesjoner og 2
stamfiskkonsesjoner. AS Bolaks er en rognprodusent for SalmoBreed.
AS Bolaks 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
90 ansatte. Selskapet har solid økonomi og god lønnsomhet. Les mer www.bolaks.no

BOLAKS SØKER FISKEHELSEBIOLOG
Bolaks ønsker å styrke vår satsing på fiskehelse og velferd, slik at laks og rensefisk har det best mulig i merdene
våre. Våre fiskehelsebiologer jobber systematisk og forebyggende, og samarbeider tett med produksjonen slik
at vi kan nå målene våre.
Viktige ansvars områder og oppgaver:
• Bidra til forebyggende arbeid mot sykdommer hos laks og rensefisk
• Diagnostikk og oppfølging av behandling
• Prøvetaking og oppfølging av prøvetakingsprogram ute på anlegg
• Analysere data fra produksjon og fiskehelse for å påvise sammenhenger og foreslå forbedringer
• Optimalisere bruk av rensefisk
• Faglig rådgivning til produksjon
• Bidra til generasjonsoppsummeringer
• Kontakt med relevante myndigheter
• Bidra til utvikling av prosedyrer og at disse er kjent på lokalitetene
• Renholds kontroll av fartøy og utstyr
• Intern opplæring og kunnskapsformidling
• Jobbe for god HMS og god arbeidskultur
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
• Utdannet veterinær eller fiskehelsebiolog med norsk autorisasjon
• Gode kunnskaper og interesse for produksjon av matfisk, settefisk og stamfisk
• Godt humør, engasjement, selvstendig og handlekraftig
• Strategisk tankegang og evne til å se løsninger
• Nøyaktig, "stå-på-vilje" og et ønske om å skape forbedringer
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med norsk som arbeidsspråk
• Beherske data- og analyseverktøy
• Bilsertifikat klasse B, og du må disponere bil og noe reising må påregnes
Vi kan tilby:
• En spennende arbeidshverdag med arbeid i felt og på kontoret i 100% fast stilling
• Mulighet for prosjektarbeid
• Kjekke kollegaer
• Interne samlinger sammen med produksjonsledelse
• Utviklingsmuligheter med kurs- og kompetansebygging
• Selskapet har konkurransedyktige lønnsbetingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte Produksjonsleder Børge Takvam
på mobil +47 411 00 519 eller borge@bolaks.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Søknad og CV sendes innen 30.mai 2021 til bolaks@bolaks.no

