
DAGLIG LEDER 
som kan være med å løfte Seabrokers Havnekraner til nye høyder, gjennom fremoverlent fokus på salg og 
markedsføring av selskapets tjenester, god relasjonsbygging, bredt nettverk og overlegen kundeservice! 

Seabrokers Havnekraner har en velfungerende organisasjon med eget verksted og service-avdeling. Vi 
har sterkt fokus på at våre kunder ikke skal oppleve nedetid på kranene, og har meget gode rutiner for 
vedlikehold og drift av kranene. Daglig leder skal bidra til at flere havner langs kysten skal få oppleve 
våre fabelaktige tjenester. 

Vi er på jakt etter en engasjert og trygg person som vil og kan skape ett godt arbeidsmiljø rundt seg. Har 
du en driv mot å jobbe langsiktig, og få til den gode avtalen, og kjenne gleden i prosessen med å jakte 
kreative løsninger som kunden blir fornøyd med, ja da er kanskje du den vi trenger på laget. Her er det 
enorme muligheter for rette vedkommende! 

Søker bør ha følgende egenskaper:  
• Høyskoleutdannelse.
•  Dokumenterte salgsresultater og forhandlingsevner.
•  Erfaring med god og aktiv kundebehandling
•  God kunnskap og erfaring i effektive elektroniske driftssystemer.
•  Erfaring som leder med økonomiansvar.
•  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
•  Nettverk på ledernivå.
•  God erfaring innen HMSarbeid og lovverk

Videre ønsker vi at du er uhøytidelig, har godt humør og er glad i folk. Du vil lede en god gjeng som er 
inkluderende og kjennetegnes av godt samarbeid, høyt tempo, godt humør, romslighet og fokus på nye 
løsninger. 

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser som inkluderer pensjons- og forsikringsordninger i tillegg til 
andre velferdsgoder. 
Skriftlig søknad og CV, merket «DLHavnekraner2018» sendes via epost jobb@seabrokers.no  
innen 16 Februar 2018. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

 

Seabrokers Group leverer et unikt og variert spekter av tjenester for kundene våre. Vi har dyktige 
medarbeidere innen skipsmegling, havovervåkning, havnekraner, eiendomsutvikling, eiendomsdrift 
og fundamentering.  

Seabrokers Havnekraner AS er et selskap i Seabrokers gruppen med kontor i Stavanger. Vi har 
drevet med Havnekraner langs norges kyst siden 2004, og eier og drifter Havnekraner i en rekke 
havner langs hele kysten. 

Vår eksisterende daglig leder går av med pensjon, og vi søker derfor

www.seabrokers.no


