Fra sitt hovedkontor i Grimstad driver J.J. Ugland Selskapene (JJUC) en verdensomspennende virksomhet.
JJUC opererer kommersielt og teknisk en flåte på 37 enheter; bulkskip, PSV, lektere og ett kranskip. AS Uglands
Rederi er morselskap for shippingvirksomheten, og er gjennom datterselskaper også etablert i Stavanger og
Canada. I JJUC inngår videre AS Nymo, som er et EPCI verksted med hovedmarked innen offshoreproduksjon.
JJUC sysselsetter rundt 1 100 personer og har en årlig omsetning på ca. NOK 1,5 milliarder. Selskapene innen
JJUC har et sunt økonomisk fundament som muliggjør videre ekspansjon.

Til teknisk avdeling i Ugland Marine Services AS søker vi

Driftsleder
Arbeidsoppgaver
• Driftslederen vil være drifts- og budsjettansvarlig for en gruppe enheter
• Forestå oppfølging av den daglige drift og driftsapplikasjoner, kontakt med skipene,
klasse og myndigheter samt planlegging og gjennomføring av verkstedopphold
• Støtte vår PMS Manager ved behov og god erfaring fra Planned Maintenance System (PMS)
vektlegges
• En del reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner
• Maskinsjef/ingeniør/sivilingeniør med skipsteknisk bakgrunn
• Erfaring fra lignende arbeid i rederi foretrekkes
• Erfaring med filippinsk besetning ønskelig
• Må beherske engelsk muntlig og bør ha god skriftlig fremføring
• Erfaring i bruk av PC-baserte verkøy kreves
• Samarbeidsevne og fleksibilitet vektlegges
Vi kan tilby
• Konkurransedyktig lønn
• Pensjons- og forsikringsordninger
• Utfordrende arbeids- og ansvarsområde
• Aktivt og internasjonalt miljø
• Faglig videreutvikling
• Feriested på Hovden
• Sommertidsordning
• Sosiale firmaarrangementer
• Tiltredelse etter avtale
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Vice President Terje Olsen, tlf. 37 29 26 00
Søknad inklusiv CV og kopi av attester og vitnemål sendes innen 19.11.2021 til:
UGLAND MARINE SERVICES AS
v/ HR Manager Christoffer G. Bergshaven
E-mail: career@jjuc.no
Postboks 128, 4891 Grimstad

Fra sitt hovedkontor i Grimstad driver J.J. Ugland Selskapene (JJUC) en verdensomspennende virksomhet.
JJUC opererer kommersielt og teknisk en flåte på 37 enheter; bulkskip, PSV, lektere og ett kranskip. AS Uglands
Rederi er morselskap for shippingvirksomheten, og er gjennom datterselskaper også etablert i Stavanger og
Canada. I JJUC inngår videre AS Nymo, som er et EPCI verksted med hovedmarked innen offshoreproduksjon.
JJUC sysselsetter rundt 1 100 personer og har en årlig omsetning på ca. NOK 1,5 milliarder. Selskapene innen
JJUC har et sunt økonomisk fundament som muliggjør videre ekspansjon.

Til oppbygging og vedlikehold av våre PMS database (Planned Maintenance System)
samt drift av vår lekterflåte søkes:

PMS og Driftsassistent
Arbeidsoppgaver
• PMS og Driftsassistenten vil til daglig assistere vår PMS Manager i oppbygging og vedlikehold av PMS databasen
• På sikt involveres i drift av enheter som innebefatter oppfølging av nødvendig vedlikehold, kontakt med klasse og
myndigheter samt planlegging og gjennomføring av verkstedopphold for en gruppe lektere
• Noe reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner
• Maskinist-/styrmannsutdannelse med erfaring fra tilsvarende oppgaver
• Erfaring fra PMS arbeid i rederi foretrekkes
• Ha evne til å fordype seg i databasearbeid
• Må beherske engelsk muntlig og bør ha god skriftlig fremføring
• Erfaring i bruk av PC-baserte verkøy kreves
• Samarbeidsevne og fleksibilitet vektlegges
Vi kan tilby
• Konkurransedyktig lønn
• Pensjons- og forsikringsordninger
• Utfordrende arbeids- og ansvarsområde
• Aktivt og internasjonalt miljø
• Faglig videreutvikling
• Feriested på Hovden
• Sommertidsordning
• Sosiale firmaarrangementer
• Tiltredelse etter avtale
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Vice President Terje Olsen, tlf. 37 29 26 00
Søknad inklusiv CV og kopi av attester og vitnemål sendes innen 19.11.2021 til:
UGLAND MARINE SERVICES AS
v/ HR Manager Christoffer G. Bergshaven
E-mail: career@jjuc.no
Postboks 128, 4891 Grimstad

