
 

Vi vill anställa fler!  

Vattudalens Fisk AB bedriver uppfödning av matfisk i Strömsunds kommun och letar just nu efter tre 
personer som vill bli en del av arbetsstyrkan lokalt i Strömsund. Vi önskar utöka den dagliga driften 
med två tjänster som fiskodlare och det administrativa arbetet med en nyinrättad tjänst som business 
controller.  

Fiskodlare (två tjänster) 

Du som söker denna tjänst är en person som föredrar att arbeta utomhus, fysiskt och med fisk. Du 
fungerar också bra i grupp med andra kollegor. Den dagliga driften innefattar bland annat utfodring 
och tillsyn av fisken, mottagandet av leveranser, kontroll av utrustning och journalföring. Arbetet är 
starkt säsongbaserat då fisken följer de naturliga årstiderna med högsäsong mellan maj och oktober. 
Arbetet innebär vistelse ute på vattnet och därmed mycket båtkörning. Du kommer introduceras i 
arbetet på plats vid en av våra anläggningar och har möjlighet för vidare utbildning under anställningen 
i form av kurser och konferenser. Det kan bli aktuellt med resor inom tjänsten för arbete vid andra 
lokaliteter hos våra dotterbolag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor i en spännande bransch som 
producerar goda och lokala råvaror.  

Krav: 

B-körkort 
Simkunnig 

Varmt välkommen med din ansökan och till Vattudalens Fisks anläggningar vid Ströms Vattudal! Skicka 
CV till post@vattufisk.se och märk ansökan med fiskodlare 

Business controller (en tjänst) 

Du som söker denna tjänst är en person som är analytisk och har lätt för att se både helheten och 
detaljer. Du har ambition och driv att utveckla och förbättra nuvarande processer och rutiner. Tjänsten 
som business controller innefattar ekonomiskstyrning som innebär ekonomiska analyser, processer 
och uppföljningar. Du rapporterar internt om bland annat resultat, prognoser, tidsplaner, budgetering 
och delbudgetering. Arbetet innebär kassaflöden för hela företagets kedja från kläckeri till slakteri. 
Tjänsten kan komma att innebära uppföljning av våra dotterbolag och därav kan resor inom arbetet 
bli aktuellt. Du kommer arbeta tätt med företagets ledning och styrelse. Anställning är hos Vattudalens 
fisk AB med huvudkontor i Strömsunds kommun.  

Krav: 

Högre ekonomisk utbildning eller relevant erfarenhet 

God ekonomisk förståelse och analytiska egenskaper 

Kunna jobba systematiskt ensam och i grupp 

Kunskap i Visma kan vara en fördel 

Kunskaper inom branschen är givetvis fördelaktigt men inte ett krav 

Varmt välkommen med din ansökan! Skicka CV till post@vattufisk.se och märk ansökan med business 
controller 
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