
MARINBIOLOG TILL SNABBVÄXANDE VATTENBRUKSFÖRETAG

ARBETSUPPGIFTER:
I rollen som marinbiolog kommer du ha huvudansvaret för våra 
biologiska utvärderingsprotokoll för musslor och senare även 
för ostron. I tjänsten ingår fältarbete vilket utförs kontinuerligt 
under året. Relationen fältarbete och kontorsarbete uppskattas 
till 40/60.

I arbetet ingår bland annat:

• Upprättande och förvaltning av odlingsprotokoll

• Löpande provtagning och inventering av odlingar

• Insamling, analys och förvaltning av odlingsrelaterad data

• Driva olika typer av odlingsrelaterade projekt

• Medverkan i nationella och internationella samverkansprojekt

• Följa med i aktuell och relevant forskning gällande bivalver

Bohus Havsbruk AB erbjuder nu en utmanande och spännande position i ett snabbväxande bolag inom vattenbruks-
branschen. Vi söker en noggrann och analytisk marinbiolog som gillar kombinationen av fält- och kontorsarbete.

ARBETSPLATS:
På vårt kontor i Göteborg och ute på våra odlingar runt 
Tjörn och Orust samt vid framtida etableringsområden.

ANSÖKAN:
Din ansökan vill vi ha snarast möjligt då vi arbetar löpande 
med intervjuer i denna process.

Ansökan skickas via e-mail till:  
katrin.persson@bohushavsbruk.se

KONTAKTPERSON:
Om du har några frågor kring tjänsten, vänligen kontakta:

Katrin Persson 
katrin.persson@bohushavsbruk.se 
076-947 53 69

BOHUS HAVSBRUK AB
Sockerbruket 33
414 51 Gothenburg
Sweden
+46 31 383 89 00
info@bohushavsbruk.se

DIN PROFIL:
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom marinbiologi 
eller naturvetenskap med marin inriktning eller liknande. Du 
är analytisk, strukturerad och har erfarenhet av insamling och 
bearbetning av marinbiologisk och/eller oceanografisk data. 
Viktigt är även vana av arbete med datahantering, flöden av 
data samt en förståelse för hur data kan användas för att skapa 
praktisk nytta i odlingsverksamheten.

Vidare skall du:

•  Ha giltigt körkort

•  Ha god sjövana

•  Tala och skriva utmärkt engelska

•  Ha goda kunskaper i Officepaketet

OM BOHUS HAVSBRUK
Bohus Havsbruk har som ambition att bedriva storskalig odling av musslor, ostron och andra marina arter. Bolaget har 
sedan starten 2013 investerat i ett stort antal musselodlingar och har idag en odlingskapacitet på 5000 ton blåmusslor. 
Odlingarna är i huvudsak lokaliserade i fjordarna runt Tjörn och Orust. 
Läs mer på www.bohushavsbruk.se
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