Marineelektriker
World Marine er et dansk logistik-og shippingfirma,
etableret i Esbjerg 2012 med fokus på kosteffektive,
sikre og avancerede løsninger indenfor offshore
vindlogistik.
Vi er specialiseret i at drive CTV (crew transfer
vessel), offshore logistik, offshore godstransport,
samt redningsopgaver til søs.
World Marine har hovedkontor i Esbjerg Danmark,
men opererer World Wide.
World Marine Offshore søger en marineelektriker til
alsidige opgaver, dog med hovedvægten på 		
reparation og fejlsøgning på skibssystemer.
World Marine opererer 18 CTVer og du vil som
vores nye kollega indgå i et team af motiverede
montører, der servicerer vore skibe. Arbejdet vil
primært foregå ombord på skibene; dog vil der også
forkommer værkstedsarbejde i Esbjerg, hvor flere
af delene renoveres. Jobbet er alsidigt, og vi vil
lægge vægt på, at vores nye medarbejder kan		
arbejde selvstændigt og har erfaring med bl.a 		
fejlfinding samt vedligehold af elektrisk udstyr.

Faglige kvaliteter
• Erhvervsmæssig relevant uddannelse
• Erfaring som marineelektriker
• Erfaring med PLC-styring, Com App paneler, 		
Deif regulator og andre marineprodukter.
• Erfaring med 24v systemer.
• Service og vedligehold af pumper og ventiler
• Vedligehold af maritimt udstyr
Personlige kvaliteter
• God til at arbejde selvstændigt og bevare 		
overblik i pressede situationer
• Team player
• Service-minded
• Engelsk i skrift og tale
• Microsoft Office på brugerniveau
• Kørekort B
Hvis ovenstående er dig, så tilbyder World
Marine:
• Ansættelse i en virksomhed i positiv 			
udvikling
• En dynamisk hverdag, hvor du vil være med 		
til at gøre en forskel for vore kunder
• Løn efter kvalifikationer

Send os en kort ansøgning og dit CV hurtigst muligt til crewing@wm-offshore.com – skriv
”Marineelektriker” i emnefeltet. Vi behandler ansøgningerne løbende, og ansættelsen finder sted,
når vi har fundet den rette kandidat.
Har du spørgsmål til ansøgningen så kontakt servicechef Flemming Jensen på: 			
fl@wm-offshore.com – skriv ”Marineelektriker” i emnefeltet.

