
Skagen Havn søger ny havneassistent 

Havneassistenten skal indgå i havnens maritime afdeling, som betjener kunder, varetager havneopsyn samt 

maritime opgaver m.v. Den maritime afdeling består af 6 medarbejdere, som i fællesskab dækker havnens 

døgnvagt, hvorfor en del af arbejdstiden vil være nat- og weekendarbejde. 

Der vil blive lagt vægt på, at du er udadvendt og besidder evnen til at samarbejde på alle niveauer, samt har 

et naturligt overblik, som gør dig i stand til at håndtere mange forskellige arbejdsopgaver, også i pressede 

situationer. Du skal desuden kunne arbejde selvstændigt, kunne tage ansvar og træffe beslutninger indenfor 

aftalte rammer. En professionel indstilling til dit arbejde og en god arbejdsmoral forudsættes. 

Stillingen indebærer projektarbejde og egne ansvarsområder, hvor du skal kunne arbejde værdiskabende. 

Det er derfor vigtigt at du er vant til at formulere dig skriftligt, og er en stærk og tydelig formidler. 

Stillingen omfatter følgende:                              

• Kommunikation med skibe samt planlægning / koordinering af skibsanløb 

• Varetage opsyn med havn og besejling 

• Varetage særlige opgaveområder                          

• Varetage servicering af havnens kunder 

• Registrering af indtægtsgrundlag samt administrative opgaver 

Vi forventer at: 

• Du har navigatøreksamen 

• Du har kendskab til IT på brugerniveau 

• Du kan arbejde med frihed under ansvar 

• Du er selvstændig og har gode samarbejdsevner 

• Du er serviceminded og udadvendt 

• Du kan bevare overblikket i pressede situationer 

• Du behersker engelsk i skrift og tale 

• Du kan formulere dig skriftligt 

Vi kan tilbyde:                              

• Ansættelse i en virksomhed i en stærk udvikling 

• En uformel omgangstone 

• Gode arbejdsforhold 

• En stilling med mange afvekslende opgaver 

• Løn iht. overenskomst mellem Lederne Søfart og KL 

• Tiltrædelse skal ske den 1. februar 2020 eller snarest derefter. Bosætning i lokalområdet vil være en 

fordel, men ikke et krav. Tidligere tiltrædelse kan aftales 

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til driftschef Mikal Nielsen på tlf.: 98 44 69 11 eller på mail; 

mn@skagenhavn.dk 

Ansøgning mærket “havneassistent” sendes til mn@skagenhavn.dk 

Ansøgningsfrist:  Snarest muligt. 

                                                    


