Havnefoged til Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Vil du være
-

Havnefoged i Frederikssund Lystbådehavn beliggende i den smukke Kalvø krog
Med til at drive og udvikle havnen, der ejes af 310 andelshavere

Jobbet, vi lægger vægt på at du:
-

-

-

Er serviceminded overfor havnens brugere
Kan styre og planlægge det daglige arbejde i et samarbejde med bestyrelsen
Har evne til at formidle information/budskaber
Er i stand til at træffe effektive beslutninger, også i pressede situationer
Har praktisk håndelag og har lyst til at udføre praktiske opgaver
Indstillet på at stå til rådighed evt. tilkald i forbindelse med krisesituationer

De primære arbejdsopgaver:
-

Styring og planlægning af havnens daglige drift og vedligeholdelse
Selv udføre overkommelige opgaver og reparationer
Kontakt til håndværkere
Foretage kvalitetskontrol i forbindelse med bestilt arbejde
Daglig kontrol af havne
Samt opkrævning af havneafgifter og salg af brændstof
Administrativt arbejde i forbindelse med havnens drift

Dine kompetencer
-

Du er sandsynligvis håndværker
Du er vant til at arbejde selvstændigt
Har erfaring med sejl- og motorbåde, du kender miljøet
Har kørekort, som minimum til personbil
Er eller kan blive fortrolig med kørsel med traktor og beddingsvogn
Har fysik til at håndtere stort grej i hverdagen.
Har kendskab til IT, som minimum Microsoft Office.

Ønsker du at vide mere:
-

Har du spørgsmål til jobbet kontakt Formanden Erling Thomasen på tlf. 40118552

Løn og ansættelsesforhold:
-

-

Ansættelsen finder sted fra den 1.3.2012
Ansættelsen er beregnet ud fra 37 timer ugentlig, med ansættelse hele året.
Der er krav om fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid i forhold til opgaver og årstider,
hvor der om sommeren vil være tale om længere og forskudte arbejdstimer, samt
weekender.
Lønnen fastsættes med udgangspunkt i dine kvalifikationer.

Ansøgning:
-

-

Ansøgningsfrist 1/11 - 2011,
Ansøgningen sendes helst pr. mail til:
o Formanden Erling Thomasen ( erling.thomasen@dk.volvo.com)
o Lille Færgevej 7
o 3600 Frederikssund.
Ønskes svar retur, vil det foregå pr. mail eller i medsendt frankeret svarkuvert.
Ansættelsessamtaler bliver afholdt straks herefter

