Vi rekrutterer til spennende jobber i landbasert oppdrett
SIFT Group AS utvikler et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Tromsø. Anlegget bruker nye
løsninger der fisken blir oppdrettet i lengdestrømsrenner med full vannrensing i RAS.
Driftsteknologien testes og finjusteres i et eget pilotanlegg som er bygget opp siden 2020.
Planen er å utvikle den første byggefasen av et fullskala oppdrettsanlegg i 8 nivåer med en
årlig oppdrettskapasitet på ca 1 millioner 1 kilos fisk.
Vi ønsker nå å ansette gode engasjerte ansatte som vil jobbe sammen med oss for å bygge
dette anlegget. Vi leter etter ansatte på flere nivåer med ulik kompetanse innen ledelse,
teknisk forståelse og biologi. Stillingene er i utgangspunktet 100% stillinger, men også folk
som ønsker deltidsstillinger eller sommerjobber oppfordres til å søke. Følgende stillinger skal
besettes i oppdrettsselskapet
DAGLIG LEDER
∑ med totalansvar for økonomisk utvikling, innkjøp og kunder, drift og kontakt med
forskning og myndigheter.
∑ Ønskelig med erfaring og kunnskap innen bedriftsledelse, økonomistyring, muligens
landbasert oppdrett og bærekraftig sosial tilpasning.
TEKNISK LEDER
∑ med ansvar for utvikling og teknisk drift og vedlikehold av utstyr og anlegg. Bidra til
testing av utstyr og kontinuerlig forbedring av anlegget
∑ Ønskelig med kunnskap om havbruksteknologi, vannrensing og erfaring med utvikling
OPPDRETTERE
∑ Ansvar for daglig tilsyn og stell av fisken og drift av anlegget.
∑ Ønskelig med praktisk kunnskap om oppdrett
Ønskede kvalifikasjoner
• Relevant erfaring og utdannelse.
• Tar utfordringer på beina
• Engasjert, uavhengig, fleksibel og løsningsorientert
• Teknisk innsikt og praktiske ferdigheter
Vi tilbyr
• Arbeid i et innovativt og innovativt selskap
• Nødvendig opplæring gjennom deltakelse i pilotanlegget, og muligheten til å lære
mye om den nye landbaserte oppdrettsteknologien
• Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med testing og videreutvikling av ny
fremtidsrettet teknologi
• Hyggelige kolleger og et godt arbeidsmiljø og faglig nettverk nært knyttet til
forsknings- og utdanningsmiljøet i Tromsø
• Konkurransedyktige forhold med muligheter for sameie
Søknad med CV sendt til SIFT Group AS, e-post tt@siftgroup.no innen 1. mai 2021
Mer informasjon er tilgjengelig fra Øyvind Jørgensen, mobil 9092116

We recruit for exciting jobs in land-based farming.
SIFT Group AS is developing a land-based facility for salmon farming in Tromsø. The facility
uses new solutions where the fish are reared in raceways with full water purification in RAS.
The farming technology is being tested and fine-tuned in a separate pilot plant that has been
built up since 2020. The plan is to develop the first construction phase of a full-scale fish
farm in 8 levels with an annual farming capacity of approximately 1 million 1 kilos of fish.
We now want to hire good, committed employees who will work with us to build this facility.
We are looking for employees at several levels with different expertise in management,
technical understanding, and biology. The positions are basically 100% positions, but also
applicants who want part-time positions or summer jobs are encouraged to apply. The
following positions shall be filled in the fish farming company.
CEO
• with total responsibility for financial development, purchasing and customers,
operation and contact with research and authorities.
• Desirable with experience and knowledge in business management, financial
management, possibly land-based farming and sustainable social adaptation.
TECHNICAL LEADER
∑ with responsibility for development and technical operation and maintenance of
equipment and facilities. Contribute to testing of equipment and continuous
improvement of the facility.
∑ Desirable with knowledge of aquaculture technology, water purification and
experience with the development of major technical entity prices.
BREEDERS
∑ Responsibility for daily supervision and care of the fish and operation of the facility.
∑ Desirable with practical knowledge of fish farming
Desired qualifications
• Relevant experience and education.
• Handle challenges as arrive.
• Committed, independent, flexible and solution-oriented.
• Technical insight and practical skills
We offer:
• Work in an innovative and innovative company
• Necessary training through participation in the Pilot Facility, and the opportunity to
learn a lot about the new land-based farming technology.
• Challenging and exciting work tasks with testing and further development of new
future-oriented farming technology
• Pleasant colleagues and a good working environment and professional network
closely linked to the research and education environment in Tromsø.
• Competitive conditions with opportunities for co-ownership
Application with CV sent to SIFT Group AS, email tt@siftgroup.no by 1 May 2021
Further information is available from Øyvind Jørgensen, mobile +4790921167

