
  

Receptionist
Dina arbetsuppgifter  
I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för samt sköta företa-
gets reception och telefonväxel. Du kommer att vara företagets 
ansikte utåt, varför det är viktigt att du är serviceinriktad och 
ordningsam.

Utöver detta kommer det på din lott att sköta postförsändelser 
till fartygen, en del rutinmässigt kontorsarbete, bokning av kon-
ferensrum, samt att sköta ärenden utanför kontoret.

 Dina erfarenheter  
Goda kunskaper i engelska är nödvändigt. Vi värdesätter ett 
glatt humör och ett arbetssätt som är strukturerat och ordning-
samt. Har du arbetat med kundbetjäning tidigare är även det 
naturligtvis en merit eftersom du kommer att ta emot, och visa 
besökare till rätt platser på kontoret.

Viss datorvana är nödvändig liksom att du innehar körkort för 
personbil.

Information och ansökan  
Tjänsten är en ordinarie, antingen heltids- eller deltidstjänst.  
Tillträde är enligt överenskommelse och arbetsplatsen är på 
kontoret i Mariehamn. En komplett ansökan innehållande såväl 
CV som löneanspråk ber vi dig skicka senast den 11 oktober 2021 
per e-post till recruitment@lundqvist.aland.fi . Eventuella förfråg-
ningar om tjänsten riktas till samma e-mail.
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Nautisk Inspektör
Vår säkerhetsavdelning ansvarar för 10 tankfartyg, samtliga av 
typen aframax. I dagsläget är vi tre medarbetare på avdelningen 
och vi behöver nu förstärka med en Nautisk inspektör.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med frågor som rör säkerhet, miljö samt 
interna och externa auditeringar. Arbetet innebär även täta kon-
takter med oljebolag och befraktare.

Du kommer att vara delaktig i administrationen av Rederiets sys-
tem för att upprätthålla den systematiska säkerheten. I dina ar-
betsuppgifter ingår att bevaka och implementera förändringar 
till följd av nya kravställningar, handha interna samt externa kon-
troller av fartygen såväl som landorganisationen. Ett tätt sam-
arbete med fartygen och dess besättning, såväl som med andra 
intressenter ingår i arbetsuppgifterna. Tjänsten medför resor till 
fartygen. Din placering är på vårt kontor i Mariehamn. 

Dina erfarenheter
• Sjökaptensexamen, eller utbildning och erfarenhet som vi  
  bedömer likvärdig. 
• Goda kunskaper av sjösäkerhets- och miljöarbete, inklusive  
  ISM och riskanalysarbete.
• Teknisk kunskap om nautiska system och dess funktion
• Erfarenhet av arbete mot flaggstat, oljebolag och klassnings- 
  bolag, samt god kunskap om gällande regelverk 
• Van och bekväm att skriva rapporter, underlag och andra  
  dokument 
• Talar och skriver obehindrat svenska som engelska 

Erfarenheter från arbete ombord på tankfartyg, eller liknande 
arbetserfarenheter inom oljetransportbranschen är meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 
Rollen som Nautisk inspektör kräver att du fattar självständiga 
beslut varför du måste vara initiativtagande och självgående. 
Du är öppen för andra och har lätt för att samarbeta och skapa 
professionella relationer. Samarbetet internt och externt kräver 
förutom god förmåga till kommunikation också förmåga till hel-
hetsperspektiv på verksamhet såväl som kontroll på tillgångar.

Information och ansökan
Tillträde sker så snart som möjligt, intervjuer sker löpande, och ar-
betsplatsen är på kontoret i Mariehamn. Din ansökan med CV och 
löneanspråk ber vi dig skicka per e-post till recruitment@l und-
qvist.aland.fi. Eventuella frågor besvaras av Richard Sundberg, 
antingen på telefon +358-18-26050 eller på ovan angivna email.


