
 

Fra sitt hovedkontor i Grimstad driver J.J. Ugland Selskapene (JJUC) en verdensomspennende virksomhet.  
JJUC opererer kommersielt og teknisk en flåte på 36 enheter; bulkskip, PSV, lektere og ett kranskip. AS Uglands Rederi er mor-
selskap 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 1,2 milliarder. Selskapene innen JJUC har et sunt økonomisk fundament som muliggjør videre 
ekspansjon.

Til vår HSSEQ avdeling i Ugland Marine Services AS søker vi: 

Arbeidsoppgaver
• Lede og videreutvikle HSSEQ avdelingen
• Promotere kontinuerlig forbedring/utvikling innen organisasjonen gjennom bruk av HSSEQ-planen og
   relevante KPI’er
• Følge opp og vedlikeholde alle relevante standarder/koder, inkludert interne og eksterne revisjoner og
   oppfølgning av disse
• Være en synlig støtte og fasilitator for andre avdelinger når faglig assistanse er nødvendig
• Ansvarlig for oppfølgning av relevante krav/forventninger ovenfor eksterne parter, som Klasse, 
   flaggstats-/havnestatsmyndighet, kunder, RightShip, OVID etc.
• Ansvarlig for all hendelsesrapportering, samt etablering og gjennomføring av formell granskning etter
   hendelser
• Ansvarlig for styrende dokumentasjon og oppdatering av dette i henhold til relevante koder og standarder
• Identifisere og gjennomføre implementering av relevante nasjonale og internasjonale lovpålegg, koder og 
   standarder
• Rederiets utpekte DPA og CSO, samt en del av selskapets beredskapsteam

Kvalifikasjoner
• Praksis som Dekksoffiser (Navigatør)
• Erfaring fra lignende stilling og ansvarsområde innen Rederi/Ship Management
• Erfaring med og kunnskap innen diverse software systemer; som Ship Management og relevante 
   Microsoft programvare 
• God kjennskap til lovpålagte standarder samt ISO 9001, 14001 og 45001
• Gode norsk– og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
• Utdannelse (B.Sc) innen arbeidsmiljø, risikostyring og sikkerhetsledelse er ønskelig
• Erfaring med filippinsk besetning og kulturforståelse er ønskelig
 
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 snarest
   
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Senior HSSEQ Manager Jens Dahlum. 
tlf. 906 94 785 eller Ex. Vice President Technical and HR Arnt Olaf Knutsen, tlf. 909 19 658

Søknad og CV sendes innen 05.08.2022 til: 

UGLAND MARINE SERVICES AS
v/ HR Manager Christoffer G. Bergshaven
E-mail: career@jjuc.no
Postboks 128, 4891 Grimstad

Senior HSSEQ Manager


