As. Havøysund Patentslipp er et skipsreparasjonsverksted, midt i leia, ytterst på Finnmarkskysten.
I fiskeværet Havøysund, i Måsøy kommune, har bedriften drevet uten stans i snart 80 år.
Vi er i gang med utbygging av bedriften, og forventer økt aktivitet fremover. Yi er 29 ansatte innen de
fleste disipliner, og nå vilvi gjerne ha på plass en person som kan holde oss i tømmene, være
hyggelig med kundene, og holde styr på alle ordrer som hele tiden skal fordeles til verkstedet og
klargjøres for fakturering etter at jobben er gjort.
Havøysund og Måsøy kommune er et eldorado for friluftsmennesker. Sjøen, fjellet, snøstormene og
midnattsola lever hånd i hånd med menneskene her.
Hvis du ønsker deg til et sted med herlige mennesker, mange fritidsaktiviteter, gode barnehage- og
skoletilbud så er Havøysund ei perle inord.
Hvis du derimot ønsker å gå på konserter med internasjonale artister, kjøre trikk, stå i bilkø, gå på
hippe diskoteker, eller være sikker på at du rekker flyet innen er time - Da er Havøysund helt feil sted.
Har du leste denne annonsen så langt, og Íøler at dette kan være spennende, ja da burde snakkes, og
vi spør deg rett ut:

Vil du jobbe som Driftskoord¡nator hos oss?
Vi har for tiden ledig 100 % stilling som Driftskoordinator
Vi søker etter en leder, som er utpreget serviceinnstilt, er fleksibel, systematisk og nøyaktig, i en til
tider hektisk hverdag hos oss.
Den ví søker har gjerne teknisk bakgrunn fra båt og/eller verksted
Stillingen er <<navet>> i bedriften, og vil derfor være bindeleddet mellom kunder, verkstedet og
utenforliggende instanser som for eksempel klasse- og forsikringsselskaper.

Som Driftskoordinator vil du få flere utfordrende oppgaver hos oss, der den aller viktigste er rollen som
vårt kundemottak, med tilhørende ansvar for ordrestyring; avklaring, tilrettelegging, oppfølging og
avslutning av kundeoppdrag.
Kjenner du deg igjen - da er det deg vi leter etter!

Søknadsfrist 18. mai 201 5
Spørsmål?
Kontakt Bernth på mob. 473 32 407, eller e-post: bernth@slippen.no

