
Næringsmiddeltekniker / laborant 
 
Båtsfjord laboratorium AS er et akkreditert laboratorium for vann og næringsmidler 
lokalisert sentralt i Båtsfjord. Selskapet er en viktig støttespiller for fiskerihovedstaden 
Båtsfjord, og har nå behov for en ny medarbeider. 
 
Båtsfjord er et tettsted med ca 2300 innbyggere nordøst på Varangerhalvøya. Kontraster 
er noe man finner mye av i Båtsfjord, med klima som spenner seg fra 30°C og 
sydenstemning til -20°C og tett snekov. Hovedsysselsetningen i Båtsfjord er knyttet til 
fiskeri og fiskerirelaterte yrker. Befolkningen er multikulturell, og man finner over 30 ulike 
nasjonaliteter blant befolkningen. Båtsfjords befolkning har i alle tider vært flink til å 
inkludere folk utenfra, og «Båtsfjordingen» er en ærlig, inkluderende og raus type som du 
fort blir kjent med. Gjennom et aktivt næringsliv, men også et riktig og mangfoldig kulturliv 
finner man seg fort til rette og blir en del av samfunnet Båtsfjord! 
 
Se også «Verdens vakreste kyst – Båtsfjord her: 
https://www.facebook.com/watch/?v=1451591731708075 
 
Arbeidsoppgaver 

ü Laboratorieoppgaver, herunder behandling og analysering av prøver 
ü Vedlikehold og kontroll/kalibrering av laboratoriets utstyr 
ü Forefallende arbeid 
ü Veiledning og kontakt med kunder 
ü Oppdatere og arbeide etter laboratoriets KS-system og ISO 17025 

  
Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner 

ü Relevant utdanning er ønskelig 
ü Fleksibel, systematisk, strukturert og selvstendig 
ü Relevant erfaring fra kvalitetsarbeid er en fordel, men ikke et krav 
ü Det er ønskelig med gode norsk- og engelskkunnskaper 
ü Bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø 
ü Evne til å jobbe i team, og ikke er redd for å ta i et tak når det er nødvendig 

  
Vi tilbyr 

ü Ungt og stimulerende arbeidsmiljø med store muligheter for personlig og faglig 
utvikling 

ü Godt sosialt miljø med eget quizlag og ellers fokus på at «folk skal trives etter 16» 
ü Lønn etter avtale 

  
Andre opplysninger 

ü Søknadsfrist: 21.11.2021 
 
 
For ytterligere informasjon og spørsmål kan du kontakte Mattis A. Tangeraas på  
tlf 9485 6003. Søknad med CV sendes til Mattis@balab.no 


