Atlantic Lumpus AS er et børsnotert selskap som produserer rensefisk for oppdrettsnæringen. Vi
holder til på vakre Helgelandskysten, nærmere bestemt øya Sleneset i Lurøy kommune.
Produksjonen er landbasert i flotte lokaler, anlegget var ferdigstilt i 2017 med det nyeste av
teknologi og gode fasiliteter. Selskapet omsatte i 2017 for 23.7 millioner kr og vi teller i dag 7
ansatte.

For å holde tritt med vedlikehold og tilsyn av det tekniske anlegget har vi

Ledig stilling som Teknikker
Arbeidsoppgaver
•
•
•

Drift, vedlikehold og service på tekniske installasjoner
Modifisering og utbedring av installasjoner
Installering av nytt teknisk utstyr

Vi ser etter deg som har erfaring og/eller kompetanse innen elektro / mekanisk og
gjerne datakunnskaper.
Stillingen rapporterer til teknisk leder.
Ansettelse etter avtale
For nærmere informasjon om selskapet se våre hjemmesider www.atlanticlumpus.no.
For informasjon om stillingen kontakt
- Daglig leder Dan Kristian på tlf 466 83 812 / larssen@atlanticlumpus.no
- Teknisk leder Kjell på tlf 470 76 013 / kjell@atlanticlumpus.no.
Søknad med CV sendes til daglig leder på larssen@atlanticlumpus.no
Søknadsfrist: 1. April
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larssen@atlanticlumpus.no

Atlantic Lumpus AS er et børsnotert selskap som produserer rensefisk for oppdrettsnæringen. Vi
holder til på vakre Helgelandskysten, nærmere bestemt øya Sleneset i Lurøy kommune.
Produksjonen er landbasert i flotte lokaler, anlegget var ferdigstilt i 2017 med det nyeste av
teknologi og gode fasiliteter. Selskapet omsatte i 2017 for 23.7 millioner kr og vi teller i dag 7
ansatte.

Ledig stilling som produksjonsmedarbeider
Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•

Daglig drift og røkting, fôring og tilsyn av fisk
Renhold av kar og anlegg
Journalføring i henhold til selskapets internkontrollsystem
Delta i operasjoner som flytting, telling, levering og sortering av fisk
Stillingen inngår i vaktordning

Stillingen rapporterer til driftsleder
Ansettelse etter avtale
For nærmere informasjon om selskapet se våre hjemmesider www.atlanticlumpus.no.
For informasjon om stillingen kontakt
- Daglig leder Dan Kristian på tlf 466 83 812 / larssen@atlanticlumpus.no
- Driftsleder Tone på tlf 902 67 215 / tone@atlanticlumpus.no.
Søknad med CV sendes til daglig leder på larssen@atlanticlumpus.no
Søknadsfrist: 1. April
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