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Befaren skibsassistent  
Du vil komme ,l at indgå i vores faste team af medarbejdere på M/F Anholt, 
som dagligt betjener færgens kunder samt fragter gods ,l og fra øen i KaBegat.  

Arbejdsopgaver: 

• Lastning/losning & surringsarbejde 

• Fortøjningsarbejde 

• Deltagelse i øvelser 

• Runderinger 

• Betjening af kunder 

• Rengøring og vedligehold om bord 

• Deltage under værH ophold 

Vi lægger vægt på, at du er serviceminded, har et godt humør, samt evnen ,l at omgås andre mennesker med 
individuel respekt. 

Forventninger: 
For at komme i betragtning vil det være en fordel, at du har følgende gyldige beviser/cer,fikater: 

• Befaren skibsassistent  

• Vagtholdsbevis (STCW II/4) 

• Grundlæggende søsikkerhed (A-VI/1-1) 

• Brandbekæmpelse/Røgdykkerbevis (STCW A-VI/1-2) 

• Betjening af redningsbåde, -flåder og MOB-både bortset fra hur,ggående MOB både (A-VI/2-1) 

• ROC radiobevis 

• Fast Rescue Boat FRB (STCW VI/2-2) 

• Gyldigt sundhedsbevis (blå bog) 

• Kørekort, kat. B 

Endvidere vil det være en fordel at du har passagerskibskurser incl. farligt gods. 
Da færgen udgår fra Anholt, vil fast bosæBelse på øen blive foretrukket. 

Vi 7lbyder: 
• Fast team af medarbejdere med gode kolleger 

• Lille rederi med indflydelse på din egen hverdag 

• Anvisning af tjenestebolig på øen 

• Et aBrak,vt sted at bo og arbejde fra, også for hele familien. På øen har vi bl.a. Brugsen, børnehave & 
skole, forsamlingshus, fast ø-læge og kirke 

AnsæBelse sker på overenskomst mellem FOA og Norddjurs Kommune. 

Kontakt: 
Yderligere oplysninger om Anholt Færgefart og Anholt finder du på anhol`ergen.dk og på anholtliv.dk 

Ved spørgsmål ,l s,llingen, er du velkommen ,l at kontakte skibsfører Carsten Mogensen på mobil 3158 9900. 
Ved spørgsmål ,l bosæBelse på Anholt, er du velkommen ,l at kontakte Signe Hylby på mobil 2556 0131. 

http://www.anholtfergen.dk
http://www.anholtliv.dk


Samtaler forventes aholdt i uge 4, 2019 med ansæBelse hur,gst muligt dereHer. 
Skri<lig ansøgning senest den 15. januar 2019 med CV og referencer bedes sendt ,l: 

Grenaa-Anholt Færgefart 
Færgevej 1, Stenaterminalen 
8500 Grenaa. 
e-mail: administra,on@anhol`ergen.dk

mailto:administration@anholtfergen.dk

