Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249 • 4300 Holbæk
Havnefoged
Holbæk Marina søger ny havnefoged med tiltrædelse snarest muligt. Har du et brændende
ønske om at sætte service overfor brugere, gæstesejlere og borgere i højsæde, og kan du
indgå i et samarbejde med bestyrelse og kollegaer, hvor administration, økonomi og
personaleledelse er en del af dagligdagen hører vi meget gerne fra dig.
Jobbet
 Er serviceminded overfor havnens brugere, virksomheder, lejere, gæster, klubber og
myndigheder
 Kan styre og planlægge det daglige arbejde i samarbejde med bestyrelsen
 Har praktisk håndelag og har lyst til at udføre praktiske opgaver
 Er i stand til at træffe effektive beslutninger, også i pressede situationer
 Indstillet på at stå til rådighed evt. tilkald i forbindelse med krisesituationer
Primære arbejdsopgaver
 Daglig drifts- og vedligeholdelsesopgaver så havnen fremstår attraktiv og brugervenlig
 Selv at udføre overkommelige opgaver og reparationer
 Administrativt arbejde i forbindelse med havnens drift
 Renholdelse af havnearealer og grønne områder
 Rengøring af bad og toiletfaciliteter
 Ledelse af arbejdshold i samarbejde med broformænd
 Lede et personale på 3-6 personer svingende over året
Dine kompetencer:
 Har erfaring inden for havnedrift, herunder øje for effektivitet og nye tiltag, men også
på sikker drift
 Gode lederegenskaber
 Har fysik til at håndtere stort grej i hverdagen.
 Du er vant til at arbejde selvstændigt
 Du har styr på budget, økonomi og IT
Ønsker du at vide mere:
Har du spørgsmål til jobbet kontakt næstformand Steen Knudsen på tlf. 24 84 32 90
Løn og ansættelsesforhold:
 Ansættelsen finder sted snarest
 Ansættelsen er beregnet ud fra 37 timer ugentligt
 Der er krav om fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid i forhold opgaver og sæson, idet
der vil være tale om længere og forskudte arbejdstimer, samt weekender.
Afspadsering af ekstra arbejdstimer sker i lavperiode.
 Lønnen fastsættes med udgangspunkt i dine kvalifikationer.
Ansøgning:
Ansøgningsfrist 18. marts 2018
Ansøgning sendes pr. mail til:
Formanden Karin Rodian k.rodian@hotmail.com
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