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Fiskehelsebiolog hos Eide Fjordbruk 

Om selskapet 

Eide Fjordbruk AS er eit oppdrettsselskap med base i Hardangerfjorden, Fensfjorden og 
Osterfjorden. Me produserer rundt 12.000 tonn laks og regnbogeaure i året, som vert omsett 
globalt. Bedrifta har vore blant pionerane i næringa og vore med på å forma fiskeoppdrett til den 
suksessen me ser i dag. Innovasjon og skaparkraft er framleis ei viktig drivkraft i det me held på 
med, og me jobbar kvar dag for å utvikle næringa me er ein del av.  

Om stillinga 

Som biolog vil du være selskapets fremste rådgjevar innan fiskehelse. Du vil følgje fisken gjennom 
alle produksjonsledd – frå rogn til slakt, og bidra inn i strategiske og produksjonsretta spørsmål. 
Stillinga er nyoppretta, noko som inneberer at du vil ha stor påverking på eiga arbeidsinnhald. 
Samstundes vil du ha mogelegheit til å forma bedriftas prosessar og strategiar innan fiskehelse. 
 
Viktige arbeidsoppgåver i stillinga:  

 Utvikle og følge opp fiskehelsestrategi for Eide Fjordbruk 
 Sikre god biologisk kvalitet i alle ledd gjennom utvikling og oppfølging av 

fiskehelseindikatorar 
 Vere rådgjevar i fiskehelsespørsmål, både for produksjonssjefane, og driftsleiarane 
 Dokumentere og analysere effekt av ulike val, behandlingar og operasjonar 
 Utvikle og følge opp prosedyrar og rutinar innan fiskehelse  
 Tett oppfølging av lokalitetane og bidra som støtte under større aktivitetar 
 Opplæring og kunnskapsformidling blant tilsette i selskapet 

 
Arbeidsplass vil variere etter behov i produksjonen, og du vil ha jamleg og tett kontakt med alle 
bedriftas lokalitetar. Rolla vil difor innebere ein del reising. Arbeidstida vil vere fleksibel, og arbeid 
på kveld og natt kan førekomme ved behov.  

Me søker etter deg som:  
 Har sterk biologisk kompetanse, og er utdanna biolog/fiskehelsebiolog/veterinær 
 Har 5-10 års erfaring innan havbruk 
 Har stor interesse for faget og næringa 
 Har svært gode sosiale ferdigheitar, og kommuniserer godt 
 Er god på dataanalyse, og bruk av data i avgjersler 

 
Då stillinga inneberer mykje reising, vil det også vere nødvendig at du har sertifikat og disponerer 
bil. 
 
 



 

For å lukkast i stillinga er det viktig at du: 
 Fokuserer på å finne løysningar og arbeider for å styrke bedrifta sin posisjon i næringa 
 Ser samanhengar og tenker på heilskapen 
 Jobbar strukturert og systematisk 
 Er positiv og framoverlent 

 

Me tilbyr  
I Eide Fjordbruk vil du få gode kollegaer, og komme inn i eit arbeidsmiljø der me har det kjekt på 
jobb. I tillegg kan me tilby: 

 Faglege utfordringar og personleg utvikling 
 Mogelegheit til å påverke ei bedrift i vekst 
 Ein framoverlent arbeidsplass med sterkt fokus på innovasjon og utvikling 
 Konkurransedyktige vilkår 

Søknadsinformasjon  
I søknaden din ønskjer me gjerne at du svarer på kvifor du ønskjer å jobbe som Fiskehelsebiolog 
hos oss, og kva som gjer at du passar godt til rolla og bedrifta. 

Me gleder oss til å ta imot din søknad, CV, og relevante attester på: soknad@efb.no 
 
Søknadsfrist: 01.12.2019 
 
Kontaktperson for stillinga: Lena Bekken, tlf. 913 16 623 
 


