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Teknisk inspektør skal gi assistanse for sikker, pålitelig og kosteffektiv drift
av våre taubåter, samt etterse at rederiets skips- og maskinutstyr er optimalt
til enhver tid.
Arbeidsoppgaver








Planlegging og koordinering med taubåtene på daglig teknisk drift
Være driver og problem løser av planlagte så vel som uforutsette
tekniske utfordringer
Planlegge, koordinere og lede rutinemessige verkstedsopphold
Innkjøp og innkjøpsplanlegging
Ansvarlig for oppfølging av båtenes vedlikeholdssystem (Planned
Maintenance System)
Ansvarlig for det tekniske vedlikeholdsbudsjettet
Ansvarlig for at båtene til enhver tid opereres i henhold til gjeldene
krav og regler fra Flaggstat, Klasseselskap, Havnestat etc.

Ønskede kvalifikasjoner
Ønskede kandidater vil ha teknisk/maritim utdannelse med erfaring innen
drift/operasjon av skip, klassifikasjonsselskap, rederi eller fra lignende
stilling. Alternativt Ingeniør/Siv. Ingeniør/MSc grad kombinert med erfaring
fra en liknende landbasert rolle.
Vi søker en person som er selvstendig og initiativrik samtidig som det er
viktig å være strukturert og ha helhetsoversikt.
Du må trives i og beherske rollen som forhandler og relasjonsbygger.
Du er opptatt av å yte service og være innstilt på å håndtere oppgaver på
flere nivå. Gode evner i forhold til kommunikasjon og samarbeid er svært
viktig.
Gode skriftlige og muntlig engelskkunnskaper er nødvendig.
Vi tilbyr
En selvstendig rolle med høy påvirkningskraft for selskapets operative
virksomhet. Offensivt og meget kompetent miljø. Konkurransedyktige
betingelser.
Stillingen rapporterer til Flåtedirektør for Taubåter. Det må påregnes
reisevirksomhet.
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For nærmere informasjon om selskapet se www.boa.no og ta gjerne
kontakt.
Alle henvendelser behandles konfidensielt. Kontaktinformasjon - Boa
Offshore Tor Erik Aarlot, Fleet Director - Tugs tlf 908 53 589.
Bemanningshuset - Ole Erik Fremo tlf 907 54 797 eller Hanne Haug Fremo
tlf 982 12 455.
Søknad/cv sendes via www.bemanningshuset.no eller www.finn.no.

BOA Offshore AS | tel: +47 73 99 11 99 | fax: +47 73 99 11 98 | email: office@boa.no | web: www.boa.no | VAT: 926 265 156

2

