Stowage planner søges til Royal Arctic Line A/S’ operation i Århus
Har du mod og lyst til at arbejde et sted hvor ingen dag er ens. Er du problemknuser, analytisk,
resultatorienteret og sætter pris på nøjagtighed og høj kvalitet. Er du motiveret af at skifte mellem
planlægning og løsning af problemer her og nu i et miljø, hvor du arbejder med skibe. Så er du måske vores
kommende kollega?
Om stillingen
Stowage plannerens ansvars opgave bliver primært planlægning af lastning af skib under Vessel Sharing
Agreement mellem Royal Arctic Line og Eimskip, således at skibene udnyttes bedst muligt i forhold til at
kunne laste farligt gods, reefer gods, tomme containere med videre. Ligeledes skal lastningen optimeres, så
der tages højde for losning i de næste havne, så der såvidt muligt undgås restows. Overblik og
kommunikation vedrørende mængder, således at begge lines er opmærksomme på skibskapacitet.
Opgaverne vil primært bestå af:
• Indhente oplysninger fra de to lines, for konstant overblik over mængder på rederiets skibsafgange
• Opfølgning på kapacitet på skibene
• Ud fra modtagne oplysninger om mængder, at planlægge optimal lastning for de havne som
besejles, via daglig kommunikation med skibe og terminaler
• Kommunikation med skib og terminal under lastning, for løbende opdatering af lasteplan
• Lave performance overvågning af alle havne som VSA skibene kalder
Forventninger til ansøger:
• Navigatøruddannelse påkrævet
• Kendskab til IT er et krav, da der skal arbejdes med diverse systemer
• Kunne holde overblik i en travl hverdag
• Kunne arbejde selvstændigt med en stram deadline
• Fleksibilitet i forhold til skæve arbejdstider
• Gode analytiske evner
• Gode sprogkundskaber i engelsk og dansk
Vi tilbyder:
En god og spændende arbejdsplads, samt et godt arbejdsmiljø – med engagerede kollegaer og spændende
udfordringer. En markedsorienteret løn med øvrige vilkår som står mål med jobbet samt dine
kvalifikationer. Ansættelse i en stærk organisation, der fokuserer på ledelse, udvikling og dygtiggørelse af
medarbejdere.
Yderligere information:
Er du interesseret i stillingen eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Manager of
Operations Aningo Broberg +299 34 91 17 eller Regionshavnechef Daniel Danielsen +299 34 91 22.
Vi modtager ikke ansøgninger på e-mail, søg via vores hjemmeside.
Tiltrædelse: snarest muligt
Ansøgningsfrist: 17. Marts 2020
Ansøgninger: behandles løbende
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