BYENS SJEL SØKER NY

DAGLIG LEDER
Sundbåten, med sine snart 145 år på havna, representerer noe helt
spesielt for kristiansunderen, ut som hjemme, og for de mange
besøkende som strømmer ned til Piren for å få en havneopplevelse
med sundbåtene. Selskapet regnes som verdens eldste selskap for
kollektivt transport, etablert i 1876, i godt selskap med trikken i
San Fransisco
Sliteren på havna har ambisjoner om nye anløp i fremtiden, byen
utvikler seg, så også Sundbåten.
Rutetrafikken er basis for selskapet og de siste årene har passasjertrafikken økt betraktelig. Gratis rutetilbud på lørdager og et prøveprosjekt på hverdager har gitt selskapet et ytterligere vekst.
Selskapet kommersielle produkt har hatt en solid økning de siste
10 årene med gode havnesightseeingprodukt og dyktige lokalguider. Merkevaren, med en sterk visuell profil, står sterkt og et
suvenirprodukter er også gode etablert.
Rederiet drifter båtene Angvik og Framnæs. Selskapet har 3 faste
ansatte og et vikarstab bestående av skippere, lettmatroser og lokalguider.

Daglig leder forventes å kunne bygge gode relasjoner og samarbeide med styret, selskapets eiere, Kristiansund kommune, de
ansatte og næringslivet. Den daglig leder er et ansikt utad mot byens befolkning og det vil være viktig å ivareta dette på en tillitsfull
måte. Daglig leder skal lede Sundbåtvesenet etter de retningslinjer
som sundbåtstyret fatter og i tråd med de økonomiske- og personalpolitiske rammer som Kristiansund kommune har. Det forventes
at vedkommende fremstår som en god kollega til øvrige ansatte
i selskapet, og kan bidra inn i driftsrelaterte arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav til vår nye daglig leder:
• Minimum 3-årig h-/universitetsutdannelse innenfor ledelse/
maritim lederutd./adm./økonomi
• Maritim kompetanse og/eller erfaring
• D5 sertifikat eller høyere inkl. nødvendig kurs
• Bør ha kjennskap til elektroniske vedlikeholds- og
sikkerhetsstyringssystem
• God personal - og økonomiskforståelse
• Gode muntlige- og skiftelige ferdigheter, norsk og engelsk
• Beherske digitale administrative verktøy og sosiale medier
(adm. vår hjemmeside)
• Bidra i å utvikle fremtidens sundbåt og kollektivtilbud
• Markedsarbeid og ivareta selskapets kommersielle produkter
• Bygge videre merkevaren Sundbåten
Selskapet går en spennende tid i møte med planer om bygging av
ny båt som skal utvikle rutetilbudet på havna. Sundbåten skal være
en del av et smart kollektivtilbud også i fremtiden akkurat som våre
forfedre tenkte i 1876.
Lønn etter avtale.
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