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 14 fartøyer i
Rogaland og Vestland, og har ett under bygging. Teknisk avdeling har daglig oppfølging av fartøyenes
drift, vedlikehold og reparasjoner. Avdelingen skal ha et kontinuerlig fokus på forbedring av rutiner og
arbeidsverktøy.

Vi søker kaptein til MF Rygerbuen
Vi har en ledig stilling som kaptein på MF Rygerbuen som går i rute mellom Stavanger og
Vassøy. Minstekrav til stillingen er D5 med førerrettigheter. Dersom søkere innehar et høyere
sertifikat, gjerne D3, vil det veie positivt og være fleksibelt med tanke på andre fartøy med høyere
sertifikatkrav. Den utlyste stillingen på Rygerbuen er et langsiktig vikariat på fartøyet, men stillingen gir
fast ansettelse i rederiet.
Mannskapet arbeider 2:2 turnus utenom ferie og går døgnskift. Det er 2-manns besetning om bord.
Søknad med CV sendes doreen@rodne.no innen 10.05.2021. Ved spørsmål om stillingen kan HR-sjef
Jone Ullenes på tlf. 958 82 864 kontaktes. Søknader vurderes fortløpende.

Vi søker overstyrmann til MS Rygerelektra
Vi har en ledig stilling som overstyrmann på vårt nye, helelektriske fartøy MS
Rygerelektra. Rygerelektra går på sightseeing, har charteroppdrag og går tematurer og selskapsturer.
Minstetrav til stillingen er et D5-sertifikat. Dersom søkere innehar et høyere sertifikat, gjerne D3, vil det
veie positivt og være mer fleksibelt med tanke på andre fartøy i rederiet med høyere
sertifikatkrav. Den utlyste stillingen på Rygerelektra er et langsiktig vikariat på fartøyet, men stillingen
gir fast ansettelse i rederiet.
Mannskapet jobber 6:8 turnus (2:2, 2:2, 2:4 inkl. ferie). Besetningen varierer mellom 4 og 5
mannskapsmedlemmer.
Søknad med CV sendes doreen@rodne.no innen 10.05.2021. Ved spørsmål om stillingen kan HR-sjef
Jone Ullenes kontaktes på tlf. 958 82 864. Søknader vurderes fortløpende.

