
   
OM ARBEIDSGIVEREN   
Bolaks er et konsern som driver med oppdrett av laks og stamfisk i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke, 
med 10 matfiskkonsesjoner, 2 stamfiskkonsesjoner, eget rederi, og konsesjon for produksjon av 10.000 
tonn laks på land.  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 sitt rederi; BF SJØ leverer spesialiserte servicetjenester innen 
oppdrett. Bolaks er også 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   
 
DRIFTSOPERATØR PÅ TILVEKSTSENTER 
 
AS Bolaks etablerte i løpet av 2020 tilvekstsenter for laks på vårt hovedkontor på Lammaneset i 
Eikelandsosen. Her fjernfôrer vi alle lokalitetene i Bolaks, og vi søker nå etter en ny kollega på 
tilvekstsenteret. 
 
Sentrale arbeidsoppgaver  

• Gjennomføre og sikre optimal fôring av fisk  
• Utforme fôringsstrategi sammen med involvert personell  
• Daglig registreringer i selskapets systemer  
• Bruk av IT plattformer og andre teknologiske løsninger  
• Kvalitetssikre oppfølging av fôringslinje, fôrlager og fôrbestilling 
• Bidra til god kommunikasjon mellom lokaliteter og tilvekstsenter  
• Bidra til kontinuerlig forbedring sammen med teamet   
 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper 
• Det er en fordel med fagbrev eller høyere utdanning fra havbruksnæringen, men annen 

bakgrunn kan også være aktuell   
• Erfaring med foring fra sentral er en fordel 
• Evne til å jobbe selvstendig og i team  
• Nøyaktig, kvalitetsbevisst og løsningsorientert 
• Gode datakunnskaper og erfaring fra å arbeide digitalt 
• Godt humør og gode HMS-holdninger  
• Førerkort kl B 
• 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 konstituert driftsleder Helge Lysen på 
mobil +47 906 41 622 eller via e-post på helge.lysen@bolaks.no 
Alle henvendelser behandles konfidensielt.  

Søknad sendes snarest og senest innen 10. juni 2022 til bolaks@bolaks.no 

 
 

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

