Vi søker:

MASKINSJEF OG EVENTYRER TIL VÅRT FARTØY MS NANSEN EXPLORER
Nansen Polar Expeditions AS er et selskap hjemmehørende i Smøla Kommune på Nordmøre, selskapet ble startet i 2019 og eier i dag
fartøyene MS Villa og MS Nansen Explorer. Vår målsetning er å bli verdens beste ekspedisjonsselskap, der vi skreddersyr
ekspedisjoner tilpasset hver enkelt kunde.
Vi søker nå en maskinsjef som sammen med vårt team skal bidra til å bygge opp MS Nansen Explorer som det foretrukne fartøyet i
12-passasjermarkedet i Arktis og Antarktis. Fartøyet skal gjennomgå en oppgradering på teknisk og interiør før det blir satt inn i drift
sommeren 2021. Denne stillingen søker derfor en maskinsjef som kan bidra under prosjektfasen (januar til august, 2021), for
deretter å gå over i normal turnus når fartøyet kommer i drift. Som ansatt ombord vil du bli en del av et dedikert crew, og du vil få
muligheten til å utvikle deg selv. Du vil få opplevelser for livet på hver eneste tur du seiler med oss.
Er du sosial, kvalitetsbevisst og en eventyrlysten person som er i stand til å løse de fleste tekniske utfordringer, vil vi gjerne at du
sender oss en søknad for å være med å utvikle Nansen Polar Expeditions.

ARBEIDSOPPGAVER
•

Ansvar for fartøyets tekniske, mekaniske og elektriske installasjoner.

•

Ivareta og kontinuerlig følge en systematisk plan for vedlikehold av ditt ansvarsområde ombord så risikoen for driftsstans
eller ulykker på fartøyet holdes til et minimum.

•

Kontinuerlig identifisere områder med forbedringspotensialer, gjennomføre tiltak, samt implementere og evaluere effekten
av disse inn i vårt ISM-system (CCOM).

•

Planlegge og gjennomføre verkstedopphold og klassinger i samarbeid med rederiets ledelse.

•

Bidra med andre oppgaver ombord ved behov.

KVALIFIKASJONER
•

M1-motor sertifikat.

•

STCW Krise og passasjerhåndtering er en fordel.

•

Fordel med erfaring som maskinist med E0 system.

•

Fordel med erfaring fra polare strøk.

•

Gode kunnskaper i bruk av ISM system.

•

Beherske og være komfortabel med å bruke engelsk som språk da de aller fleste av våre kunder er engelskspråklige.

•

Plettfri vandel.

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER
•

Du har høyt sikkerhetsfokus, er organisert og systematisk.

•

Du har høy arbeidskapasitet og tar personlig ansvar for skipets mekaniske
tilstand.

•

Du er fleksibel og løsningsorientert for å kunne sørge for sikker drift i noen av
verdens mest utilgjengelige områder.

•

Du har lidenskap for havet, naturen og bærekraft.

•

Du er utadvendt, omgjengelig og trives blant passasjerer.

•

Du har høyt fokus på å yte det lille ekstra for at gjestene ombord skal være
fornøyde.

•

Du har overlegne kommunikasjons-, og samarbeidsegenskaper.

VI TILBYR
•

Konkurransedyktige betingelser.

•

Fast rotasjon.

•

Godt arbeidsmiljø i et selskap i vekst.

•

Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende og unik bransje.

•

Muligheten til å forme din egen arbeidsplass gjennom prosjektfasen.

•

Opplevelser for livet.

•

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

PRAKTISK INFORMASJON
Arbeidssted vil være på verkstedopphold i perioden februar – juli/august 2021, deretter seile Worldwide. I sommerhalvåret vil det
seile i Arktis og i vinterhalvåret i Antarktis. Skiftordning er 1:1. Lønn etter erfaring og avtale.
Arbeidssted: MS Nansen Explorer.
Tiltredelse: Snarest, etter nærmere avtale.
Søknadsfrist: 03.01.2021.
Søknad med CV sendes career@wefollowheroes.com, merkes med «maskinsjef MS Nansen Explorer» i emnefeltet.
For mer informasjon om stillingen, kontakt Dagfinn Lien på e-post: dagfinn@wefollowheroes.com

