Gilleleje Havn søger en Havneassistent
Kan du se dig selv som vores nye kollega på fuldtid, på en driftig, alsidig og autentisk havn?
Så se her
➢ Du har kendskab til eller har en maritim baggrund og kan færdes på både.
➢ Du er positiv, serviceminded og imødekommende, da du er havnens ansigt udadtil.
➢ Du vil møde glade mennesker på havnen i alle aldre og fra alle samfundslag, gæstende sejlere i
joller, motorbåde, sejlbåde, erhvervsfartøjer fra vandsiden og turister fra landsiden.
➢ Du kan tale engelsk på forståelsesniveau.
➢ Du har en god fysik, er mødestabil, kan arbejde selvstændig og er en god holdspiller.
➢ Du har en håndværksmæssig baggrund og hænderne godt skruet på, til løsning af opgaver i
havnens daglige drift med vedligeholdelse, renholdelse, reparationer af broanlæg, grønne
områder, tekniske anlæg og bygninger samt betjening af beddingsanlægget.
➢ Du har lyst til at arbejde med maskiner, små som store og har teknisk snilde.
➢ Du har lyst til at indgå i et velfungerende team, det meste udendørs, weekendvagter i
sejlersæsonen og opgaver udenfor normal arbejdstid kan forekomme.
➢ Du har gyldigt kørekort B og gerne truckcertifikat, dog ikke et krav, da vi vil tilbyde uddannelse.

➢ Vi tilbyder et fuldtidsjob på 37 timer om ugen.
➢ Vi er et velfungerende team i et åbent og uformelt miljø.
➢ Vi tilbyder et alsidigt, spændende og ansvarsfuldt job, med masser af frisk luft og motion, hvor du
er med til at give vores fastlæggere og gæster en god oplevelse.
➢ Vi har et unikt miljø på Sjællands største fiskerihavn med fiskeriauktion, isværk, røgeri,
fiskehandlere og fiskeeksport. Havnen er en stor arbejdsplads med mange faggrupper til at
servicere erhvervs-og lystfiskere samt lystsejlerne med bådeværft, maskinfabrik, skibsmaler, smed,
kranservice og bedding.
➢ Tiltrædelse og løn efter nærmere aftale. – Ansøgningsfrist 18. september 2020.
Har ovennævnte givet anledning til spørgsmål
er du velkommen til at kontakte
Havnefoged Jesper Jørgensen på tlf. 4011 0663.
Skriftlig ansøgning og CV sendes på
mail til gillelejehavn@gmail.com
eller til
Gilleleje Havn
Havnekontoret
Havnen 5
3250 Gilleleje

