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Medarbejder søges!
Bliv en del af en lille havneagent virksomhed, der blev stiftet i 2011 i
forbindelse med havneudvidelsen i Hvide Sande, som tilbyder
fremmede kunder et ”One Point Of Contact” koncept, med god og
fleksibel 24/7/365 service.
Du vil indgå i et lille team, hvor I skal fordele vagterne imellem
hinanden, og i et teamsamarbejde sikre en god oplevelse for vore
kunder, og medvirke til at udvikle forretningen.
Arbejdet består bl.a. af følgende opgaver:
• Koordinering og formidler mellem kunden, rederiet, havnen,
leverandørerne osv.
• Projektledelse af havneaktiviteter.
• Klarering af skibet samt besætning, ved ankomst og afgange.
• Bestilling og koordinering af diverse serviceydelser til skibene.
• Økonomistyring af projekter
• Opsøgende salgsarbejde
• Tilbudsgivning
Samtidig med at bestride jobbet som vagthavende agent, skal du også
varetage jobbet som vagthavende for Hvide Sande Shipyards vagttlf.
og sikre at evt. akutte sager bliver løst.
Vi forventer at:
• Du er bosat i Hvide Sande, eller tæt på, så du kan komme på
havnen med kort varsel.
• Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale
• Du vil kunne trives i en til tider travl og hektisk miljø, og kan
have flere bolde i luften samtidig med at du har struktur over
opgaverne og aftalerne.
• Du kan trives med varierende arbejdstider, både dag, nat og
weekend.
• Du besidder en høj grad af selvstændighed og samarbejdsvillighed.
• Du har en løsningsorienteret tilgang til opgaverne, og frisk på
nye udfordringer og har lysten til at tage ansvar.
• Du fremfor alt har lysten til service.

Vi kan tilbyde:
• En spændende og udfordrende hverdag, med høj grad af
medindflydelse på din hverdag.
• En kombination af administrative opgaver og udendørs opgaver
på havnen.
• At du som udgangspunkt bliver ansat i hos Hvide Sande
Shipyard, Steel & Service, og har kontor her, hvor du vil sidde i
et miljø, med mange kollegaer med mange forskellige
kompetencer, som der kan videndeles imellem.
Hvide Sande Shipyard vil tilbyde supplerende timer med opgaver efter
kompetencer, for at tilsikre en årsløn.
Syntes du jobbet lyder interessant for dig, men ikke føler du har
tilstrækkelig viden omkring havneopgaver, så hold dig ikke tilbage
med at søge. Hvis blot du kan leve op til ovenstående forventninger,
skal vi nok sikre løbende faglig oplæring.
Ansøgning afleveres personligt eller sendes til HR-Manager Ellen
Rasmusen ved Hvide Sande Shipyard på mail: er@hvsa.dk
Ønsker du at vide mere om jobbet er du også velkommen til at
kontakte:
Anders Madsen tlf. 26222968, eller mail: ama@hvsa.dk

