Skibsfører(kystskipper)– Rederiet Høj A/S

Rederiet Høj A/S søger en skibsfører, som ønsker nye udfordringer i dagligdagen, og som gerne vil
være med til at videreudvikle rederiet og arbejdsmetoder.
Så kan du nu stige ombord hos os og blive en del af vores teknisk stærke og maritime miljø…
Leverandør af komplette ydelser inden for vandbygning
Vi er et anerkendt rederi, der har specialiseret sig i vandbygningsopgaver indenfor blandt andet
uddybning, molebygning og andre havneopgaver.
Rederiets skibe er ISM certificerede, og sikkerheden og sikker skibsdrift holdes på et højt niveau.
Som skibsfører vil du få en varieret arbejdsdag med bl.a. følgende nøgleopgaver:






Direkte kontakt til Rederiets projektledelse, samt rederiets kunder, projektledere mv.
Planlægge og lede udførslen af næsten alle typer entreprenør opgaver til søs
Ledelse af skibspersonale og sikre optimal drift af skibet
Ledelse af løbende planlagt vedligehold ombord samt registrering af dette
Deltagelse i planlægning af reparationer og dokninger i direkte samarbejde med rederiets
tekniske chef

Dit initiativ er stort og dine omgivelser værdsætter dig
Du er ansvarsfuld og en god leder, som formår at komme i mål med dine arbejdsopgaver. Orden og
dokumentation er en naturlig del af din dagligdag.
Du har gyldigt sønæringsbevis, som minimum kystskipper (STCW II/3) samt alle øvrige lovkrævede
beviser.
Optimalt har du kendskab til maskineri, herunder entreprenør maskiner. Du behersker IT/computer
på bruger niveau, og du behersker maritim engelsk, og det vil ikke være en ulempe, hvis du taler tysk.

Moderne og kvalitetsorienteret østjysk rederi
Vi er et veletableret rederi med en sund økonomi og en stærk markedsposition. Vores stærke brand
indenfor løsning af opgaver med fokus på vandbygning skyldes, at vi råder over det nyeste udstyr. Vi
kan således sikre, at kvalitetsniveauet altid er på sit absolut højeste – også under de stærkt varierende
forhold til søs.
Vores rederi tæller 35 ansatte, og du træder ind i en organisationskultur med et højt aktivitetsniveau
og konstant puls. Dine kollegaer har et højt fagligt niveau, og alle har frihed til at præge sin egen
hverdag. Det skaber tilsammen et stærkt sammenhold og en høj medarbejdertrivsel. Læs yderligere
om os på vores hjemmeside, LinkedIn eller Facebook.
http://eh-dk.com/
https://www.linkedin.com/company/rederiet-hoej/
https://www.facebook.com/rederiet.hoj/?ref=br_rs
Sejlads på 1:1 ordning 14 dage ude/hjemme, god løn (DAS) bestående at en månedlig grundløn, samt
en procentdel af skibets månedlige omsætning.
For yderligere information, kontakt gerne direktør Søren Høj på tlf. 21 21 74 11.
Ansøgning, CV og andre relevante bilag sendes til SH@eh-dk.com

