
Mowi is the world's leading seafood company and the largest producer of salmon.  
Every day, our 14 500 employees in 25 countries produce 6.2 million healthy and  
delicious meals, served to customers across the globe. Mowi covers the whole value  
and production chain, from feed to plate, and through our vision of leading the “Blue  
Revolution” we are dedicated to farming the ocean in a responsible and efficient way.  
Mowi is headquartered in Bergen, Norway, and is listed on the Oslo Stock Exchange. 
 

Det skjer mye spennende i Mowi, nå er vi i gang med å utvide teknisk avdeling ved prosessanlegget; Ryfisk. Vi 

søker nå etter dyktige og selvstendige  

  

AUTOMATIKER / ELEKTRIKER 
 

Viktigste arbeidsoppgaver er: 

 Service og vedlikehold av fabrikkens prosessutstyr og hjelpesystemer. 

 Feilsøking.  Testing og kalibrering i henhold til vedlikeholdsprogram.  

 Se muligheter for forbedringer i produksjonen gjerne i kombinasjon med automatisering og 

digitalisering. 

 Være med å drive fram nye prosjekter. 

 Oppfølging av Sentral Driftskontroll (SD). 

 

 

Til  stillingen søker vi kandidater som: 

 Har teknisk utdanning, innenfor fagområdet;  Automasjon, elektrisk. 

 Har erfaring fra vedlikehold av industrielle produksjonssystemer.  

 Har relevant erfaring med data og IT systemer knyttet til vedlikeholdssystem som bruker.   

 Har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk. Norsk er 

arbeidsspråk.  

 Har gode samarbeidsevner.  

 Har evne å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert.  

 Har teknisk innsikt, strukturert, pågangsmot og stå på vilje. 

 

For begge stillinger er vi på jakt etter personer med prosessforståelse og som ser muligheten i bedre tekniske 

løsninger. Kontinuerlig forbedring av prosesser. 

Vi oppfordrer unge og entusiastiske - som ser en fremtid innen næringen til å søke! 

 

Som ansatt i Mowi har vi: 

 Konkurransedyktige betingelser 

 Kollektiv forsikrings- og pensjonsordning 

 Arbeid i et internasjonalt miljø 

 Uformelt og hektisk hverdag 

 Spennende fagmiljø 

 Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 

 

Stillingene byr på spennende og utfordrende oppgaver i et ekspansivt og hektisk miljø. Teknisk avdeling har i 

dag 11 fagpersoner. Skiftordning. 2 uker dag – 1 uke kveld. 

 

Ytterligere opplysninger om stillingen kan gis av: 

 Teknisk leder Aslak Ekse, mobil: 975 10 160. 

 Bedriftselektriker Gaute Hauge, mobil: 480 63 088.    

 

Søknadsfrist: SNAREST 


