Maritim Chef
Drifts- og personaleledelse
Med reference til Havnedirektøren søger
Aabenraa Havn en ny Maritim Chef til at forestå den daglige drift af havnens aktiviteter.
Jobbet indeholder en stor del drifts- og personaleledelse, men er samtidig en rolle med
mange kontaktflader ud mod havnens interessenter. Dit ansvarsområde dækker både
Aabenraa Havn og Aabenraa Industrihavn.
Du vil dagligt være i dialog med havnens kunder, og du deltager i planlægningen og koordineringen af skibsanløb. Endvidere får du ansvaret for
samarbejdet med myndighederne, og
du er den fagligt ansvarlige i relation
til efterlevelse af de regler og den lovgivning danske havne drives under.
Herudover er du ansvarlig for drift og
vedligeholdelse af havnens maskinpark og de arealer havnen råder over.
Der er tale om et meget bredt job med
stor variation i opgaverne, og du vil i
nogen grad selv indgå i den daglige
drift.

Aabenraa Havn er en moderne dansk erhvervshavn og hører til blandt landets største havne.
Havnen råder over ca. 70.000 m2 kajarealer, mere
end 2 km kajanlæg og har en vanddybde på 11m,
hvilket gør havnen særligt attraktiv.
Du kan læse mere om Aabenraa Havn på
www.aabenraahavn.dk

Den rette kandidat til jobbet har stor
erfaring med personale- og driftsledelse, hvor planlægning og hyppige omstillinger indgår som bærende elementer. Da du vil få mange berøringsflader
er det vigtigt, at du evner at samarbejde på alle organisatoriske niveauer.

anden teknisk baggrund og mod på at
lære et nyt fagområde at kende.
Du har en god forretningsmæssig og
økonomisk forståelse, og du behersker
engelsk og tysk i skrift og tale. Du er en
erfaren bruger af gængse IT-værktøjer,
og har nemt ved at tilegne dig ny viden.

Du arbejder struktureret og målrettet,
og du evner at træffe beslutninger og
skabe fremdrift – også når det går lidt
hurtigt. Du er fra naturens hånd udstyret med gode menneskelige egenskaber, der gør dig til en naturlig leder.
Du skal på den ene side have evnen til
at skabe et godt arbejdsmiljø med høj
trivsel og samtidig kunne skære igennem og sætte retning når det er krævet. Du indgår selv som en ressource i
vagtordningen.

Du tilbydes et spændende og udviklende job med plads til både personlig
og faglig udvikling. Der er tale om en
flad organisation med en uhøjtidelig
og uformel omgangstone. Organisationens størrelse gør, at alle løser en bred
vifte af opgaver, og giver en hånd med
hvor det er nødvendigt. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt
efter kvalifikationer.

Der stilles ikke formelle krav til din uddannelsesmæssige baggrund, men har
du en maritim uddannelse som f.eks.
skibsfører eller navigatør vil det være
en fordel. Alternativt kan du have en

Har du forudsætningerne for at løse
denne opgave, og har du mod på nye
udfordringer, så send din ansøgning
mærket ”MC-0216” til job@comentum.
dk. Har du spørgsmål til jobbet er du
meget velkommen til at kontakte os på
tlf. 73 62 90 00.
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