
OM ARBEIDSGIVEREN  
Bolaks er et konsern som driver med oppdrett av laks og stamfisk i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke, 
med 10 matfiskkonsesjoner og 2 stamfiskkonsesjoner. I Bolaks konsernet legges det 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. Bolaks har eget rederi som leverer 
spesialiserte servicetjenester innen oppdrett. Bolaks er en rognprodusent for Benchmark Genetics 
Norway. 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 LEDER FOR TILVEKSTSENTER 

Et nytt og moderne Tilvekstsenter ble etablert på Lammaneset for 1,5 år siden, og er nå i full 
drift. Vår leder for Tilvekstsenteret er forfremmet til Produksjonsleder, og vi søker derfor nå 
etter en ny leder som kan fortsette arbeidet med å skape motivasjon, trivsel og kostnadseffektiv 
produksjon. Vi ser etter en visjonær og fremtidsrettet leder som ønsker å optimalisere fôring og 
produksjon og du bør ha god forståelse for analyse, fôring, biologi og teknologi. Stillingen 
rapporterer til produksjonsleder.  
 
ARBEIDSOPPGAVER/ANSVARSOMRÅDE 

• Lede, planlegge og organisere daglig drift på tilvekstsenteret 
• Benchmarking og rapportering av vår biologiske produksjon  
• Rådgi og delta i produksjons-planlegging, -simulering og -optimalisering  
• Arbeide med prosessforbedring både på tilvekstsenteret og på tvers i selskapet  
• Implementere beste praksis på fôring og fôringssystem  
• Ta i bruk systemstøtte og teknologi   
• Personalansvar 

 
ØNSKEDE KVALIFIKASJONER 

• Gode lederegenskaper 
• Høyere utdanning i biologi, analyse eller annet 
• Erfaring fra næringen er en fordel  
• Erfaring fra forbedringsarbeid/lean 
• 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 produksjonsleder Esben Borgen 
Nordtveit på mobil +47 920 32 730 eller esben@bolaks.no. Alle henvendelser behandles 
konfidensielt.  
Søknadsfrist: snarest og innen 1.oktober 2021. Søknad med CV sendes i en felles pdf-fil til 
bolaks@bolaks.no 
 
 

http://www.bolaks.no/
mailto:esben@bolaks.no

