
Sjöfartsverket erbjuder dig

• Ett värdefullt och unikt uppdrag
där du har stort samhällsansvar

• Goda möjligheter att förena
arbetsliv med privatliv

• En drivande och
utvecklingsinriktad organisation
som ändå erbjuder stabilitet och
trygghet.

Nästan all utrikeshandel 
transporteras till sjöss och hela 
samhället är beroende av att 
fartygen når våra hamnar. 
Sjöfartsverket ansvarar för att 
detta fungerar, dygnet runt, året 
om. Vi arbetar för ett effektivt 
och hållbart transportsystem med 
sjöfarten som bas. 

Tillsammans med näringslivet 
bidrar vi till att stärka sjöfartens 
konkurrenskraft och samarbetar 
med andra myndigheter för en 
effektiv infrastruktur i landet. 

Vi finns längs hela den svenska 
kusten och har cirka 1 200 
anställda, varav ca 300 finns på 
kontoret i Norrköping. 

Sverige vackraste arbetsplats söker ett 

Platsombud som timvikarie/sommarvikarie 

med placering i Malmö, Kockum 

Sjömansservice ger service på många sätt 
Inom Sjöfartsverket finns affärsområdet Sjömansservice, som arbetar med 
service till besättningsmedlemmar i svenska och utländska fartyg samt till 
grupper närstående sjöarbetsmarknaden. Bland tjänster kan nämnas 
transporter, idrottsarrangemang, utflykter, byten av bibliotek ombord samt 
allmän information rörande Sjömansservice verksamhet.  

Som Platsombud på Malmö Seamen´s Club arbetar du med fartyg som 
gästar Malmö. Du besöker fartygen och informerar om Sjömansservice 
verksamhet. Du ansvarar för kontakten gentemot besättningsmedlemmarna 
och för att ta fram och förmedla pågående aktiviteter. I arbetet ingår enklare 
kassahantering. 

Vem är du? 
Vi söker dig som har lägst utbildning på treårig gymnasienivå, gärna med 
fritidsinriktning, och som har intresse och kunskap om fritids- och 
motionsaktiviteter. Goda datakunskaper är en förutsättning, liksom goda 
kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort fordras. 
Erfarenhet av liknande arbete eller arbete till sjöss är meriterande. 

Din personlighet utmärks av högt engagemang, du är öppen, intresserad av 
andra människor och kulturer och har lätt för att skapa kontakt. Du har också 
en god prioriteringsförmåga, har en väl utvecklad förmåga att hantera stress 
och stimuleras av att arbetsuppgifterna varierar från dag till dag.  

Sjöfartsverket – en jämlik arbetsplats 
På Sjöfartsverket förväntar vi oss att alla våra medarbetare agerar på ett 
professionellt, öppet och engagerat sätt. Det är en självklarhet för oss att 
arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald och vi tar för givet att du delar vår 
uppfattning 

Hur och när? 
Vi söker timvikarie kvällar och helger, med chans till sommarvikariat, för 
anställning snarast.  

Upplysningar:  
Platsombud Mike Josefsson, tfn 0702-79 04 15. 

Du registrerar din ansökan senast 15 april 2019, via vår hemsida 
www.sjofartsverket.se




