
Fishency Innovation AS – Senior Product Manager  
 
 
Vi søker en person med mye initiativ og kreativitet som har lyst til å være med å skape en ny 
vekstbedrift innen akvakultur. Vi bygger en høy-kompetent teknologibedrift for morgendagens 
utfordringer i norsk fiskeoppdrett.  
 
Du er nysgjerrig, trives i innovativt miljø, er uredd og har høy grad av gjennomføringskraft. Vi 
ønsker relevant kompetanse fra akvakultur- eller oljebransjen og erfaring innen 
produktutvikling, maskinvare, supply chain management, produksjon og operasjon. Du må være 
initiativrik, ambisiøs og trives med et høyt tempo i hverdagen. Du er strukturert og målrettet, 
dyktig til å kommunisere og etablere gode relasjoner til kunder, partnere, leverandører og 
kollegaer. Du er selvstendig og pliktoppfyllende, og oppfattes som troverdig både i og utenfor 
arbeidstid. Vi ønsker å gi deg stor tillit, frihet under eget ansvar og mange utfordringer. 
 
Fishency Innovation har utviklet et system for overvåking av fiskevelferd i merd ved bruk av 
kamera basert «hardware» og maskinlæring. 
I løpet av det siste året har vi samlet faglige høyt kompetente mennesker rundt oss. Vi har et 
voksende team på 18 ansatte og konsulenter. Vi deler de samme målene og lidenskapen om å 
bidra til en bærekraftig fremtid. Vi har nå ambisiøse «scale up» planer fra høsten 2020. 
 
 
Søknadsfrist 25/09/2020. 

Tiltredelse: 19/10/2020 eller ved nærmere avtale. 

Fulltids stilling 

Arbeidssted: Innovasjons Park, Stavanger, noe reiseaktivitet må påregnes (mest innenlands) 

 

Vi tilbyr: 

• Et inspirerende, kreativt og internasjonalt arbeidsmiljø med gode muligheter for 

personlig og profesjonell utvikling 

• Nært samarbeid med ulike partnere og næringsklynger 

• Aktiv rolle mellom kontor, oppdrettsanlegg og verksted 

• En utfordrende og spennende rolle i et selskap med ambisjoner som du kan ta del i  

• Attraktiv pakke i tråd med ansiennitet av kandidaten; Lønn og fordelsprogram og AFP 

 

 

Kvalifikasjoner / krav: 

• Mastergrad innen Ingeniørfag eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for 

formell utdannelse.  

• Minimum 5 års erfaring innen produktutvikling, «supply chain management» og 

operasjonelt ansvar. 



• God praktisk erfaring og tilleggsutdannelse og/eller erfaring fra mekanisk og 
elektromekanisk. 

• Forståelse eller erfaring fra akvakultur næringen og/eller fra «scaleup» er en fordel,  

• Flytende i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig 

 

 

Viktige oppgaver: 

• Prosjektledelse «hardware» som innbefatter utvikling og produksjon iht. tidslinje, 

omfang, budsjett og levering. Ansvarlig for planlegging, levering og rapportering, risiko 

analyse og kvalitet samt delaktig i prioritering av prosjekter.  

• Kvalitet- og kostnadskontroll; Fra innkjøp og hele verdikjeden inklusive produksjon og 

testing til oppfølging av kunden. 

• Operasjonelt ansvarlig; Fjerninstallasjon, service og vedlikehold på anlegg. Kontaktperson 

mot oppdrettere for tekniske spørsmål. 

• Delta i FoU prosjekter og bistå i prosessen med dataoptimalisering inn mot CTO og 

programutviklingsavdelingen. 

• Styrke bedriftskulturen, utføre oppgaver med engasjement og besluttsomhet og oppnå 

resultater av høy kvalitet. 

• Dele kunnskap, erfaring og informasjon; Spille dine medarbeidere gode i jakten på å nå 

våre mål. 

• Stillingen krever høy grad av selvstendighet innenfor avtalte rammer og rapportere til 

teknisk direktør og daglig leder. 

 
 
Personlige kvaliteter: 

• Utmerkede kommunikasjonsevner 
• Kunnskap om og nysgjerrig på akvakultur næringen er en fordel 
• Initiativrik og ansvarsfull med et sterkt indre driv for nytenkning 
• Organisert, selvstendig og strukturert samt god til å prioritere 
• Evne til å identifisere muligheter for forbedring og effektivisering 
• Høy utførelseskapasitet 
• Serviceorientert, samarbeidsvillig og løsningsorientert 
• Evnen til å jobbe selvstendig og som en del av et lag 
• Interessert i innovasjon og gründermiljø (ingen bakgrunn nødvendig), kombinert med 

forretningsforståelse, etterspørsel og trender innen teknologi.  
• Liker å bli utfordret 
• Positiv holdning 
• Troverdig, åpent sinn, nysgjerrig og respektfull, er bare noen av de verdiene vi ser etter i 

en ny medarbeider.  

Spørsmål om stillingen rettes til:  

Flavie Gohin på tlf: 971 925 52 eller på mail flavie.gohin@fishency.no  

mailto:flavie.gohin@fishency.no


Søknad og CV sendes snarest til flavie.gohin@fishency.no  
Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
For mer info om Fishency Innovation, se: www.fishency.no  
Nettverk: Facebook, LinkedIn  
 
Bransje: Maritim og offshore, Akvakultur, Fiskeoppdrett 
Stillingsfunksjon: Produkt utvikling, operasjon. 
Nøkkelord: Havbruk, Akvakultur 

mailto:flavie.gohin@fishency.no
http://www.fishency.no/
https://www.facebook.com/fishencyinnovation/
https://www.linkedin.com/company/fishency-innovation-as/

