Rødne er et av Norges største hurtigbåtrederier og har ca. 125 fast ansatte. Selskapet har bygget stein
på stein siden 1956 og er trygt forankret som et norsk, familieeid rederi. Vi driver i dag 15 fartøy i
Rogaland og Hordaland og har ett under bygging. Operasjonsavdelingen styrer fartøyenes oppdrag og
koordinerer mannskapet. Avdelingen skal ha et kontinuerlig fokus på forbedring av rutiner og
arbeidsverktøy.
Til vår operasjonsavdeling på Sjernarøy søker vi:

Operasjonssjef
Vår driftssjef går av med pensjon. For å styrke rederiet for videre vekst etablerer vi en egen
operasjonsavdeling. Vi lyser derfor ut en nyopprettet stilling som operasjonssjef. Denne stillingen har
overordet ansvar for gjennomføring av fartøyenes oppdrag. Operasjonssjef inngår i ledergruppen.
Hovedarbeidsoppgaver:
• Gjennomføring og optimalisering av fartøyenes oppdrag.
• Personalansvar for rederiets kapteiner og driftskoordinatorer.
• Budsjettansvar for operasjonsavdelingen.
• Ansvar for havne- og kaiforhold med tilhørende utstyr.
• Delta i anbudsarbeid og utviklingsprosjekter.
• Møter/kontakt mot leverandører og oppdragsgivere.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Utdannelse fra fagskole, høyskole eller universitet.
• Minimum fem års erfaring fra maritim virksomhet.
• Operasjonell erfaring vil bli vektlagt.
• Erfaring som leder.
Egenskaper vi ser etter:
• Vilje og evne til å arbeide effektivt og løse uforutsette utfordringer.
• Evne til å inkludere og lede medarbeidere, nært og fjernt.
• God helhetsforståelse.
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
• Evne til å jobbe strukturert og systematisk.
• Opptatt av utvikling og nytenking.
Vi tilbyr:
• Fast ansettelse i 100% stilling.
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
• Fleksibel arbeidstid.
• Gode forsikringsordninger.
• Spennende utfordringer i et rederi i vekst, og et uformelt og positivt arbeidsmiljø.
• Hovedarbeidssted i nybygd hovedkontor på Sjernarøy. Noe reising må påregnes.
For utfyllende opplysninger, kontakt daglig leder Lars Rødne på tlf. 982 41 501 eller HR-sjef Jone
Ullenes på tlf. 958 82 864.
Søknad med CV sendes snarest til doreen@rodne.no.
Tiltredelse etter nærmere avtale.
Søknadsfrist: 15. september 2019.

