Jobb i Rødne

rodne.no

L. Rødne & Sønner AS
Rødne er et familieeid rederi fra 1956. Siden starten for 60 år siden har
selskapet vokst til å bli et av norges største hurtigbåtrederier. Vårt hovedkontor med verksted er på Sjernarøy i Rogaland. Vi har salgs-kontorer i Stavanger og Bergen og en restaurant i Lysefjorden.
Rødne driver 17 båter, fordelt i Rogaland, Hordaland og Vestfold. Dette
er primært hurtiggående passasjerbåter. Vi har også tre
ambulansebåter og tre ferjer. Arbeidet er variert med både
charteroppdrag, rutetrafikk og sightseeing-turer.
Rødne har ca 120 fast ansatte. Utover dette har vi sesongansatte og
tilkallingsvikarer. Det tradisjonsrike rederiet er medlem i HRF –
Hurtigbåtforbundet, som har overenskomster med de største
maritime arbeidstakerorganisasjonene.

Arbeidsdagen

De fleste av våre båter har tremannsbesetning. Alle om bord må ha
sikkerhetskurs og kurset Passasjer- og krisehåndtering.
Fører har overordnet ansvar for fartøy, besetning og passasjerer.
Han eller hun navigerer og manøvrerer. Krav til hurtigbåtfører er
hurtigbåtkurs, dekksoffisersertifikat og 12 mnd. fartstid som navigatør, hvorav 6 mnd. på hurtigbåt. Et alternativ til navigatørfartstid er
i noen tilfeller intensiv opplæring med emneplan. På ferjer er kravet
dekks-offisersertifikat med førerrettigheter.
Maskinpasser har ansvar for teknisk utstyr og maskineri.
Arbeidet består av ettersyn og lettere mekanisk vedlikehold. Maskinpasser er del av brobesetning. Han eller hun bistår og avløser kaptein
ved behov. Krav til maskinpasser er hurtigbåtkurs og tre år relevant
maritim / teknisk erfaring, hvorav 6 mnd. tjenestetid i maskin.
Lettmatros har ansvar for passasjerer, billetter og kiosk.
Fortøyning, renhold og vedlikehold er også viktige arbeidsoppgaver.
Krav til lettmatros er 6 mnd. relevant tjenestetid.
Når båten ikke har oppdrag utføres vedlikehold, renhold og
administrativt arbeid om bord. Mannskap som ikke bor i nærheten av
båtens hjemmehavn disponerer en av Rødnes leiligheter mens man
er på vakt.
Rødne har en god skiftordning med følgende ukerotasjon:
2-2 / 2-2 / 2-4.

Utdanning i Rødne
Vi ser på våre utdanningstilbud som både
samfunnsansvar og en viktig kanal for
rekruttering.
Lærling
Rødne har fire matroslærlinger. Med
utgangspunkt i læreplanen gis det variert
opplæring på hurtigbåter, ferjer, verksted
og gjennom lærlingsamlinger. Vi er et
medlemsrederi hos Maritimt
opplæringskontor, Sør/Vest-Norge
(www.maropp.no).
Kadett
Ansatte som har nautisk utdanning kan få
kadettopplæring i Rødne. Etter kadettiden
kan man søke dekksoffisersertifikat og bli
navigatør.
Føreropplæring
For å bli kaptein på hurtigbåt stilles det
krav om fartstid som navigatør, eventuelt
intensiv opplæring med emneplan. Rødne
legger til rette for fremtidige førere, blant
annet gjennom opplæring i kombistilling
som lettmatros / styrmann.

Rødne - på fjorden siden 1956.
Tlf. 51 71 48 00, e-post: mail@rodne.no
Vil du søke jobb i Rødne? Se rodne.no

