Halsnøy Dokk AS eies av Cinus AS og er et av to verft i Cinus Gruppen. Selskapet holder til i Høylandsbygd på Halsnøy og har
vært en sentral aktør i den maritime industrien i Sunnhordland siden 1970-tallet. Vi utfører større og mindre oppdrag innen
skipsvedlikehold, ombygginger av skip, fabrikasjon av stål for offshore og landbasert industri, etc. Verftets totale areal utgjør ca
54000 m2 hvorav ca 10500 m2 er bebygd med kontorbygninger, produksjonshaller, lagerhaller, etc. Selskapet er sertifisert i hht
NS-EN ISO 9001, og satser fremover på økt aktivitet innenfor nybygging av skip og offshore relatert service. Vi vurderer nå å
ansette driftsleder med overordnet ansvar for drift, vedlikehold og QA/HMS arbeidet på anlegget.
Se www.halsnoydokk.no for ytterligere informasjon om selskapet.

DRIFTSLEDER
Arbeidsoppgavene vil blant annet være:









Ansvar for bedriftens drift og vedlikeholds -funksjon, herunder ansvar for
personal, utstyr og materiell.
Ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle bedriftens system for QA/HMS.
Selskapet er ISO 9001 sertifisert, og en viktig del av jobben vil være
knyttet til oppfølging og videreutvikling av bedriftens styringssystem.
Overordnet ansvar for bedriftens lager og innkjøpsfunksjon.
Legge til rette for god og sikker prosjektgjennomføring og jobbe tett
sammen med prosjektledelsen i forbindelse med planlegging og
gjennomføring av prosjekter.
Delta i innkjøp og anbuds -arbeid.
Delta i øvrig arbeid ved bedriften etter behov.

Røysanesvegen 24
N-5457 HØYLANDSBYGD
Telefon: 53 48 29 00
Epost: post@halsnoydokk.no
www.halsnoydokk.no

Søker bør være utadvendt, serviceinnstilt og resultatorientert. Utdannelse på høyskole nivå er ønskelig, men ikke et krav, og
bakgrunn fra tilsvarende stilling innenfor maritim/offshore industri vil bli vektlagt. Stillingen rapporterer til daglig leder, og innhold
og ansvarsforhold vil i noen grad kunne tilpasses den enkeltes kvalifikasjoner og interesser. Vi kan tilby konkurransedyktige
betingelser og utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende bransje.
For spørsmål til stillingen kontakt Frode Grønstøl, daglig leder, på tlf: 92 42 60 92, eller e-mail: post@halsnoydokk.no,
Søknader behandles fortløpende.
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