Vill du vara med och utveckla hållbara pråmtransporter inom regionlogistiken?
Avatar Logistics AB söker en styrman till vårt fartyg MS Jehander 1
Avatar Logistics är ett pråmtrafikrederi som går före i arbetet med att utveckla hållbara och effektiva
godslogistiklösningar i Mälaren, Vänern och Göta älv. Bolaget är pionjärer inom utvecklingen av
regional pråmtrafik på inre vattenvägar och i etableringen av pråmtrafik, EUs femte trafikslag, här i
Sverige. Vill du vara med i vårt team och vårt utvecklingsarbete?
Pråmfartyg är långa, låga, smala och högteknologiska fartyg, specialiserade på olika typer av last och
anpassade till trånga vatten och t ex låga broar i städer. De har trafikerat inre vattenvägar i Europa i
mer än 100 år, men här i Sverige inför vi trafikslaget först nu.
I vår flotta ingår MS Jehander 1, ett pråmfartyg som transporterar betonggrus från Jehanders
grustäkter ute i Mälaren till kunder i Stockholmsregionen. Fartyget utgör en viktig del i logistikkedjan
för byggindustrin och ersätter varje år ca 10 000 lastbilstransporter som annars skulle ha belastat
vägnätet i Stockholmsområdet. MS Jehander 1 opererar dygnet runt måndag - fredag med tre mans
besättning vilket innebär skifttjänstgöring där man arbetar varannan vecka.
Avatar Logistics arbetar långsiktigt och fler nya pråmfartyg finns med i planeringen.
Arbetsuppgifter
Vi söker en styrman som också kan vikariera som befälhavare vid behov. I tjänsten ingår att framföra
fartyget men även att delta i den dagliga driften där bland annat följande sysslor ingår:
•
•
•
•
•
•

ansvara för sjövärdigheten
lastning och lossning av fartyget
utföra erforderliga underhållsarbeten
utföra reparationsarbeten samt målning av fartyget
följa uppgjorda tillsyns- och skötselplaner
delta i interna och externa utbildningar

Du måste ha:
• fartygsbefäl klass VI eller högre, Jehander 1 har ett brutto på 836 ton
• grundläggande säkerhetsutbildning
• minst 2 års tjänstgöring som styrman
• giltigt läkarintyg för sjöfolk
Det är meriterande om du också har:
• navigationserfarenhet i yrkessjöfart i Mälaren och Stockholmsområdet
• erfarenhet av felsökning i maskin
• ytterligare behörigheter eller utbildning alternativt annan erfarenhet som vi bedömer
relevant för den aktuella tjänsten
Vi vill att du:
• talar och skriver svenska flytande samt behärskar engelska i tal och skrift
• gillar att samverka och jobba i team
• är flexibel och tar eget ansvar
• är kundorienterad, intresserad av godslogistik och en har en hög servicekänsla

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 7 december. Din ansökan och ditt CV ska vara skrivna på svenska. Vi
tillämpar normalt provanställning. Välkommen med din ansökan!
Avatar Logistics AB är ett företag med ett genuint engagemang för att utveckla godstransporter på
vattenvägarna. Vi tänker nytt och har alltid kunden och hållbarheten i fokus. Vi arbetar målinriktat
för nya logistiklösningar, nya affärskoncept och anpassade fartygstyper. Vi erbjuder en attraktiv
arbetsplats fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Avatar Logistics har sju
anställda. Det ägs av det svenska rederiet Erik Thun AB samt det holländska pråmrederiet VT Group
Ltd.
Ansökan skickas till
Avatar Logistics
Dalsgatan 13
602 32 Norrköping
Har du frågor är du välkommen att kontakta
Johan Lantz, VD Avatar Logistics
Tel: 0738 664645
e-post: johan.lantz@avatarlogistics.se

