
Frederikshavn Havn 
Oliepieren 7
9900 Frederikshavn

www.pof.dk  
info@pof.dk
96 20 47 00

Frederikshavn Havn søger pr. 1. august 2019 en arbejdende formand til Havneservice. Havneservice er en afdeling,  
der varetager vedligeholdelse af havnearealerne og servicering af havnens kunder. Som arbejdende formand skal du  
være med til at løse de daglige gøremål på havnen og være den, der koordinerer, tager styringen og skaber overblik.  
Det vil sige, at du indgår som en del af et team på 6-8 specialarbejdere. Som formand skal du udvise handlekraft og  
sørge for, at medarbejderne trives og yder deres bedste under din ledelse. Du er også den, der motiverer medarbejderne, 
og som løfter humøret i afdelingen. 

Der er tale om et selvstændigt job med frihed under ansvar. Dagligdagen er præget af en fri, humoristisk og uformel  
tone samt et travlt med godt arbejdsmiljø med fokus på høj faglighed og kvalitet. Du vil få erfarne og engagerede  
kollegaer, som gerne støtter op om din læringsproces. Havneservice holder til på havnens materielgård, Langerak 35.   

• Daglig ledelse i Havneservice
• Ansvarlig for koordinering af diverse opgaver
• Sikre optimal udførelse af arbejder med udgangspunkt i din erfaring og dine kompetencer
• Bindeled mellem Havneservice og administrationen på Havnekontoret 
• Ansvarlig for indkøb af værktøj, materialer, kemi- og rengøringsartikler  
• Ansvarlig for vedligeholdelse af kørende materiel og maskiner 
• Udarbejdelse af vedligeholdelsesbudget
• Vedligeholdelsesarbejde og servicering af skibe og havnens øvrige kunder 

Arbejdstiden er mandag-torsdag 7.00-15.00 og fredag 7.00-14.30.  

• Erfaring med ledelse og planlægning
• Kvalitetsbevidst og serviceorienteret
• Pålidelig og struktureret
• God håndværksmæssig flair 
• Erfaring med kørsel af traktor, gummiged og redskaber 
 

 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Maritim chef, Jeppe M. Høgenhaug: 22394716 

Ansøgning mærket ”Formand” sendes til Frederikshavn Havn eller på mail til Annette Jensen: aje@pof.dk. 
 

Ansøgningsfrist: 4. juni 2019

 
Port of Frederikshavn
Port of Frederikshavn

     PORT OF OPPORTUNITIES

   FORMAND TIL HAVNESERVICE

ARBEJDSOPGAVER 

KONTAKT 

KVALIFIKATIONER 

ANSØGNING 


