Er du ny Teknik- og Miljøansvarlig på Kolding Havn?
Kolding Havn er en central placeret transporthub, hvor skibe, lastbiler og jernbanen mødes. Der er 40
virksomheder, som til dagligt driver og udvikler deres forretning på Kolding Havn.
Organisationen Kolding Havn er et selvstændigt selskab med egen bestyrelse og direktion, vi tilbyder
services til havnens virksomheder og skibe. Kolding Havn udvikler eksisterende og nye forretningsområder
i samarbejde med havnens brugere og disponerer over yderligere arealer til havnen indenfor de
kommende år.
Fremtidens havn skal være meget mere og andet end det, så derfor søger vi en visionær, alsidig, stærk og
serviceminded ny Teknik- og Miljøansvarlig til Kolding Havn. – Er du vores nye medarbejder?

Vi forventer af dig










At du er uddannet professionsbachelor og har en praktisk baggrund med i bagagen
At du er selvstændig og struktureret i din arbejdsform og kan bevare overblikket i travle perioder
Du har kendskab til GIS System, ISO14001 og ved hvordan auditering håndteres
At du har en teknisk og økonomisk indsigt
Du kan kombinere teori med praktik
At du er det naturlige bindeled mellem de mange forskellige lejere, leverandører og
samarbejdspartnere på havnen
Du er god til at skabe relationer til dine interne og eksterne kontakter
Du er fleksibel i forhold til opgaver og arbejdstid
Du er som person alsidig, visionær, kvalitetsbevidst, serviceminded og udadvendt med en positiv
tilgang til dine arbejdsopgaver – også når der er travlt.

Kolding havn tilbyder








Et job, som er meget alsidigt. Du får en meget bred berøringsflade til både private og offentlige
samarbejdspartnere og ingen dage bliver ens
Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og personlig udvikling
En god introduktion og store frihedsgrader til at opnå succes i jobbet samt løbende sparring med
den administrerende direktør
Et meget selvstændigt arbejde med stort medansvar for udvikling og optimering af havnen og
dens mange arealer og bygninger – herunder projektering og eksekvering af nye tiltag
Opgaver forbundet med miljøet - herunder støj, støv og vandkvaliteter samt affaldsoptimering
En fast fuldtidsstilling
Løn efter kvalifikationer for en nyuddannet professionsbachelor

Kontakt og ansøgning
Har ovenstående din interesse, send da straks din motiverede ansøgning og CV til Ramsdal Vikar &
Rekruttering A/S på e-mail js@ramsdalgruppen.dk. Kontaktperson på denne opgave er Direktør John
Sylvester, som du kan kontakte på mobil nr. 42 17 46 60 – hvis du har spørgsmål til stillingen.

