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AS Sævareid Fiskeanlegg er en smoltleverandør med en årlig produksjon på 1800 tonn. Bedriften 
planlegger for videre modernisering og produksjonsøkning. Produksjonen foregår både med 
gjennomstrømnings- og resirkuleringsteknologi. Bedriften har 25 ansatte. Sævareid ligger i 
Bjørnafjorden kommune, ca 1,5 timer med bil fra Bergen sentrum. AS Sævareid Fiskeanlegg har som 
mål være en av landets ledende smoltleverandører. 

 
AS Sævareid Fiskeanlegg har ledig stilling som biologiansvarlig og søker etter ny kollega. 
 

Biologiansvarlig   
 

Sentrale arbeidsoppgaver: 
• Bidra til å optimalisere produksjonen ut fra fiskens biologiske behov. 

• Prøvetaking og kvalitetskontroller (både i RAS- og gjennomstrømningsanlegget).  
▪ Vannkvalitet  
▪ Hygiene 
▪ Smoltifisering 
▪ Vaksinering 
▪ Produktkvalitet 
▪ Parasitter 

• Registrering og dokumentasjon. 

• Analysere og finne årsakssammenhenger  

• Ansvar for instrumenter for prøvetaking /analyser 

• Veiledning/Opplæring av medarbeidere 

• Internkontroll (risikovurderinger, prosedyrer og sjekklister) 

• Myndighetskontakt 

• Prosjektarbeid 

• Rapportering 
 

 

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper: 
• Høyskole- eller universitetsutdannelse innen akvakultur, marinbiologi, fiskehelse eller 

annen relevant utdannelse 

• Erfaring fra RAS-anlegg 

• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

• Strukturert og gode planleggingsevner 

• Godt humør, engasjert, selvstendig og handlekraftig. 

• Beherske data- og rapporteringsverktøy 

• Strategisk tankegang og evne til å se løsninger 

• Nøyaktig, "stå-på-vilje" og et ønske om å skape forbedringer 

• Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig 
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Vi kan tilby: 
• Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende bransje 

• Lønn etter avtale 

• Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 
Søknad med CV sendes på e-post til: gjermund@sevareid.no  
Søknadsfrist: 17.01.22.  
Spørsmål om stillingene kan rettes til daglig leder Gustav Folkestad tlf 976 67 833 
  


