Fra sitt hovedkontor i Grimstad driver J.J. Ugland Selskapene (JJUC) en verdensomspennende virksomhet.
JJUC opererer kommersielt og teknisk en flåte bestående av bulkskip, tankskip, PSV, lektere og kranskip. I tillegg
er det kontrahert 3 nybygg. AS Uglands Rederi er morselskap for shippingvirksomheten, og er gjennom kontor og
datterselskaper også etablert i Stavanger og Canada. I JJUC inngår videre AS Nymo, som er et EPCI verksted med
hovedmarked innen offshoreproduksjon. JJUC sysselsetter rundt 1 000 personer og har en årlig omsetning på ca.
NOK 1,5 milliarder. Selskapene innen JJUC har et sunt økonomisk fundament som muliggjør videre ekspansjon.

Til vår mannskapsavdeling i Ugland Marine Services AS søker vi vikar som

Crewing Manager
Stillingen er i første omgang et vikariat, men med mulighet for fast stilling på sikt for den rette person da nåværende
Crewing Manager går av med pensjon våren 2020. Ugland Marine Management AS sysselsetter idag ca. 600 filippinske
og ca. 70 skandinaviske sjøfolk. De skandinaviske administreres fra vårt hovedkontor i Grimstad, mens de filippinske
sjøfolkene administreres av eksternt bemanningsselskap i Manila.
Flåten består av 1 shuttletanker, 15 Supra-/Ultramax Bulk Carriers, 2 PSV’er og 1 kranskip, 16 lektere samt 3 nybygg
(Ultramax Bulk Carriers) som leveres i 2019 og 2020.
Vi søker fortrinnsvis etter en person som har relevant erfaring fra bemanning, som kjenner til dokumentasjonskrav og
elektroniske arbeidsverktøy.
Arbeidsoppgaver
• Daglig support mot skip og mannskap
• Planlegging av bemanning ifm mannskapsskifter
• Planlegging og oppfølging av kursing for mannskap
• Følge opp/søke fornyelse av sertifikater/”endorsement”
Kvalifikasjoner/Erfaring
• Relevant erfaring fra bemanning
• Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig. Arbeidsspråk er engelsk.
• Evne til å kunne takle store arbeidsmengder i perioder
• Selvstendighet kombinert med samarbeidsevne og fleksibilitet vektlegges
• Gode dataverktøykunnskaper/-erfaring
Vi kan tilby
• Spennende, aktivt og internasjonalt miljø
• Pensjons- og forsikringsordninger
• Konkurransedyktig lønn
• Faglig videreutvikling
• Feriested på Hovden
• Sommertidsordning
• Sosiale firmaarrangementer
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Senior Crewing Manager,
Vidar Røinås, tlf. 37 29 27 01 - e-mail: vr@jjuc.no
Søknad inklusiv CV og kopi av attester og vitnemål sendes snarest til:
UGLAND MARINE SERVICES AS
v/ HR konsulent Christoffer G. Bergshaven
E-mail: career@jjuc.no
Postboks 128, 4891 Grimstad

