CRUISE ASSSISTENT
Skagen Havn søger en cruise assistent, der i samarbejde med cruise manageren skal medvirke til at udvikle
Skagen som krydstogtdestination. For den rette kandidat kan det på sigt blive muligt at overtage stillingen
som cruise manager.
Dine primære arbejdsopgaver bliver bl.a. at assistere cruise manageren med –








udvikling af Skagen Havn som krydstogthavn på kommercielle vilkår
markedsføring af Skagen som krydstogtdestination
deltagelse i internationale messer og konferencer
udvikling af og professionalisering af modtageapparatet
arrangering og afvikling af guidekurser
facilitering af det lokale krydstogtnetværk Cruise Skagen Denmark
forberedelse og afvikling af krydstogtanløb

Vi forventer, at du –










gerne har tidligere erfaring fra krydstogtbranchen eller turistbranchen
behersker dansk og engelsk flydende, både i skrift og tale
arbejder struktureret og målrettet
er udadvendt og god til at skabe relationer
har et godt humør og er god til at kommunikere
kan bevare overblikket i pressede situationer
er indstillet på også at kunne arbejde på skæve tidspunkter og i weekender, når dette påkræves
er indstillet på at deltage i en del rejseaktivitet
er bosat eller ønsker at bosætte dig i Skagen området

Vi tilbyder –







et spændende og alsidigt job, hvor to dage ikke er ens
et job med en stor international berøringsflade
et job, hvor du har mulighed for at udvikle dine kompetencer og få en masse nye
et samarbejde med et målrettet og professionelt team med et godt sammenhold og godt humør
løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer
en fuldtidsstilling med tiltrædelse primo 2020

Du arbejder dels fra Skagen Havns administrationskontor og dels fra Krydstogtkajen. Du planlægger dit
arbejde i tæt samarbejde med cruise manageren og direktøren for Skagen Havn.
Ansøgning og CV sendes til direktør Willy B. Hansen, Skagen Havn på wbh@skagenhavn.dk. Ansøgningsfrist
er 15. december 2019. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted primo januar 2020.
Du er velkommen til at kontakte cruise manager Anne Sofie Rønne Jensen på info@cruiseskagen.dk , tlf. 21
44 39 91 eller direktør Willy B. Hansen på wbh@skagenhavn.dk, tlf. 98 44 69 11, hvis du ønsker yderligere
oplysninger. Vi ser frem til at høre fra dig.
Skagen Havn
Havnevagtvej 30
9990 Skagen

www.skagenhavn.dk
Om Skagen Havn
Skagen Havn er en ambitiøs kommunal selvstyrehavn med 4 forretningsområder – Fiskeri, maritim service,
gods/bunkring og krydstogt. Krydstogtområdet har, især siden den nye krydstogtkaj blev færdig i 2015,
oplevet en kraftig vækst og Skagen Havn er gået fra at modtage 6-9 anløb om året til mellem 35 og 45
anløb.
På www.skagenhavn.dk / Om Skagen Havn / Persondata, kan du søge oplysninger om, hvordan vi behandler
dine personoplysninger i forb. med ansættelsesprocessen.

