Crewing Officer
Uni-Tankers A/S
Uni-Tankers søger til hovedkontoret i Middelfart en ny kollega til Crewing-afdelingen med tiltrædelse hurtigst
muligt.
Hos Uni-Tankers bliver du en del af et dynamisk arbejdsfællesskab i en international virksomhed med tre
udenlandske kontorer og en flåde på ca. 40 tankskibe, der sejler over det meste af verden. Vi leverer service
på højt niveau på tværs af virksomheden, og vi er ambitiøse med hensyn til at skabe en positiv arbejdsplads
baseret på værdier som åbenhed, troværdighed og dedikation.
I Crewing-afdelingen er vi 5 kolleger, der sammen sikrer, at vores skibe altid er optimalt bemandede.

Jobbet
Som Crewing Officer tager du, sammen med resten af teamet, hånd om:
• Rejseplanlægning for vores ca. 400 besætningsmedlemmer rundt omkring i verden
• Håndtering og opfølgning på rejseafregninger
• Vedligehold af certifikater og uddannelsespapirer for besætningsmedlemmer i vores system OMEGA
• Håndtering af lønkørsel for besætningsmedlemmer i OMEGA
• Håndtering og opfølgning i fm. visum, vaccinationer eller supplerende uddannelse
• Telefonekspedition og primær kontakt til vore skibe i fm. besætningsændringer og tidsplaner
• Ansvar for planlægning arrangering af årlige seminarer for søfolk
• Forefaldende administrative opgaver.
Du må forvente 10-20 rejsedage om året.

Din profil
Du har gerne nogle års erfaring fra en lignende stilling, eller en baggrund som dæks- eller maskinofficer.
Det vigtigste er:
• at du er struktureret og systematisk, har et skarpt øje for detaljen og kan prioritere og koordinere i en
travl hverdag
• at du kan bidrage til at optimere vores arbejdsgange og rutiner løbende og være en aktiv bidragsyder i
teamet
• at du har flair for IT og det falder dig naturligt at sætte dig ind nye rutiner og programmer
• at du er god til at kommunikere med mange forskellige mennesker og er flydende i engelsk og dansk
• at du er imødekommende og en god kollega, der bidrager til den gode holdånd.

Vi tilbyder
•
•
•

En spændende og udfordrende stilling i et internationalt miljø blandt engagerede kolleger
Grundig oplæring i arbejdsopgaverne
Favorable personalegoder, herunder pension og sundhedsforsikring.

Kontakt
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Crew Manager, Martin R. Andersen
på mobil +45 4081 5793 eller e-mail maa@uni-tankers.com.

Ansøgning
Stillingen ønskes besat snarest, så vi holder løbende samtaler med relevante kandidater og lukker stillingen,
når vi har fundet den rette. Send din ansøgning, dit CV og evt. andre relevante bilag til hr@uni-tankers.com
(Mærket ”Crewing Officer”) hurtigst muligt. Skriv i din ansøgning, hvad der motiverer dig til at arbejde i denne
stilling, og hvorfor du er en stærk kandidat og et godt match. Skriv også gerne hvornår du kan starte.

Om Uni-Tankers
Uni-Tankers was founded in 1995 as a subsidiary of United Shipping & Trading Company Ltd. (USTC), Middelfart, Denmark.
Being part of the USTC Group provides Uni-Tankers with easy access to specialists with broad background within the world of shipping and extensive
knowledge in risk management, bunker supply, door-to-door logistic solutions, ship owning and financing.
Uni-Tankers is headquartered in the old maritime city of Middelfart and has offices in Aalborg, Istanbul, Mougins and Houston.
Our fleet comprises a number of modern, larger oil and chemical tankers ranging from 3,000 to 18,000 DWT. Our dedicated staff offers professional and
flexible services and solutions to Shipowners, Investors, Brokers and Partners around the world, 24/7, 365 days a year.

