
 
 
 
Insula Produksjon AS videreforedler sjømat til dagligvare-og storhusholdningsmarkedet i Norden. Virksomheten 
drives i moderne lokaler på Leknes i Lofoten, Bergen og Kongsvinger. Ved vår fabrikk på Leknes arbeider det 100 
ansatte i produksjonen.  
 
Insula Produksjon AS inngår i det nordiske sjømatkonsernet Insula AS, som med sine 18 fabrikker har over 1000 

ansatte. I 2019 omsatte konsernet for NOK 5,5 mrd. For mer informasjon, se: www.insula.no  

 

Til fabrikken vår på Leknes i Lofoten søker vi etter en strukturert og nøyaktig 

Produksjonsmedarbeider råvaremottak 

Insula Produksjon AS er stolt produsent av høy kvalitets fiskemat til det norske marked. Riktig og god 

kvalitet på råstoffet er noe av det vi setter høyest, og håndteringen av råstoff og ingredienser er 

essensiell.  

Som medarbeider på råvaremottaket har du en viktig jobb for å sikre at det vi produserer er basert på 

råstoff av høy og riktig kvalitet.  

Du er pålitelig og ansvarsfull og opptatt av struktur, kvalitet og kontroll. Du er fysisk sterk, har godt 

humør og positiv innstilling. Selv i stressede situasjoner med mye å gjøre, har du evnen til å være 

nøyaktig.  

Arbeidsoppgaver 

• Mottak og mottakskontroll av råstoff og ingredienser  

• Forsyne produksjonskjøkkenet med råstoff og ingredienser 

• Lagerstyring og lot.nr. kontroll 

Kvalifikasjoner og egenskaper: 

• Relevant erfaring med varemottak og lagerstyring 

• Truckførerbevis  

• Forståelse for og opptatt av kvalitet 

• Bekvem med bruk av IT 

• Stødig i norsk, muntlig og skriftlig  

• Strukturert og nøyaktig 

• Positiv innstilling og utpreget stå-på-vilje 

• Gode samarbeidsevner og evnen til å kunne jobbe selvstendig og i team 

• Kjennskap til fiskeråvarer er en fordel 

 
Vi tilbyr: 

• En viktig jobb hos en av Lofotens største private arbeidsgivere 

• Hyggelige kollegaer 

• Kantineordning 

INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene 
ønsker vi at vår nye Produksjonsmedarbeider Mottak lever etter. 

 

Stillingen rapporterer til Produksjonsleder Farse ved Insula Produksjons fabrikk på Leknes. 
 
Søknad: Skriftlig søknad merkes «Produksjonsmedarbeider råvaremottak» og sendes på mail med 
CV og attester til ase.johansen@insula.no.  

http://www.insula.no/
http://lofoten.no/


 
For spørsmål: Vennligst ta kontakt med Produksjonsleder Farse Ben Ingebrigtsen, tlf.nr. 993 57 341 
 
 
Ønsket tiltredelse: Snarest 
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