Navigatør
World Marine er et dansk logistik- og shippingfirma,
etableret i Esbjerg 2012 for at imødegå den stigende efterspørgsel på en kosteffektiv, sikker og effektiv
løsning 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 navigatører med 		
erfaring fra mindre skibe.
World Marine opererer 18 CTVer. Vi arbejder
primært ud af udenlandsk havn. Vi tilbyder et spændende job med fuld support fra rederiet vedr. drift og
vedligehold m.m., dog skal du som navigatør kunne
klare dig selvstændigt, når skibene i perioder ligger
offshore.
Alle vores skiber sejler på DIS og vi er medlem af
rederiforeningen af 2010. Vores tørn er 1-1 og 		
normalt køres der 3 til 4 uger ude og 3 til 4 uger
hjemme.

Faglige kvaliteter
• Navigatør uddannelse
• Erfaring med sejlads i mindre skibe, såsom
slæbebåde, entreprenør skibe eller crew 		
både og gerne high speed craft
• Du skal minimum have følgende gyldige
certifikater: STCW II/2 el. II/3, GOC,
medicinkiste B, ECDIS, brandleder og basic
safety refresh
Personlige kvaliteter
• God til at arbejde selvstændigt og bevare 		
overblik i pressede situationer
• Team player
• Service-minded
• Sætter sikkerhed og sømandsskab højt
• Kendskab til engelsk og evt. tysk er et krav
• Microsoft Office på brugerniveau
• PC baserede vedligeholdelses systemer
(ISM)
Hvis ovenstående er dig, så tilbyder World
Marine:
• Ansættelse i en virksomhed i positiv 			
udvikling
• Mulighed for står indflydelse på udviklingen
• En dynamisk hverdag, hvor du vil være med
til at gøre en forskel
• Løn efter kvalifikationer

Send os en kort ansøgning og dit CV hurtigst muligt til crewing@wm-offshore.com – skriv
”Navigatør” i emnefeltet. Vi behandler ansøgningerne løbende, og ansættelsen finder sted, når vi
har fundet den rette kandidat.

