
 

 

 
Assens Marina A.m.b.a. 
søger yderligere en havneassistent 

d. 12. oktober 2021 
 

Om stillingen 
Assens Marina A.m.b.a. er en moderne lystbådehavn med 600 bådpladser samt   
omkringliggende arealer, diverse bygninger og havneudstyr.  
 
Marinaen drives privat, med baggrund i en brugsretsaftale indgået med Assens 
Kommune og har ca. 450 både med fast plads i marinaen, udover ca. 5.500 
besøgende gæstebåde. 
 
Se mere om marinaen på hjemmesiden www.assens-marina.dk  
 
Som havneassistent i Assens Marina A.m.b.a. skal man kunne lide at arbejde udenfor 
hele året med praktiske opgaver, samt være udstyret med et stort servicegen, når 
sejlere skal hjælpes på forskellige måder. 
 
Jobbet indeholder bl.a. 

• Servicering af marinaens brugere, (bådejere, gæstesejlere) 

• Bådhåndtering med kran samt truckkørsel 

• Deltagelse i havnens daglige drift 

• Deltagelse i pasning/rengøring af toiletter/bade i lavsæson. I højsæson 
anvendes rengøringsfirma 

• Indgå i marinaens vagtplaner i sommerhøjsæsonen  

• Vedligeholdelse af marinaens materiel 

• Samarbejde med marinaens leverandører/samarbejdspartnere 

• Deltagelse i renoveringsprojekter og nyetableringer på marinaen 
 

Dine kvalifikationer 

• Håndværksmæssig flair 

• Kompetencer inden for service 

• Erfaring med kran- og truckkørsel foretrækkes, hvis ikke vil oplæring finde 
sted og nødvendige certifikater hertil erhverves. 

 

http://www.assens-marina.dk/


 

 

 
 
Dine personlige kompetencer 

• Brænder for at levere den bedste service og løsning 

• God holdånd og løsningsorienteret tilgang til opgaverne 

• Gode samarbejdsevner 

• Positiv tilgang til nye opgaver og livet som helhed 
 
Vi tilbyder 

• Et selvstændigt og spændende job med gode og engagerede kollegaer  

• Du vil få en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer inkl. pauser, men må være 
indstillet på fleksibilitet i forhold til arbejdstider i høj/lavsæson. 
Der kan forventes ca. 8 weekendvagter 

• Løn, inkl. pensionsordning aftales med udgangspunkt i dine faglige 
kvalifikationer og erfaringsniveau  

 
Ansøgning og kontakt 
Hvis stillingen har fanget din interesse, send din ansøgning med relevante 
informationer til Assens Marina via e-mail: amba@assens-marina.dk 
 
Ansøgningsfrist er d. 15/11/2021 
 
Forventet ansættelsesstart efter aftale. 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte formanden for 
Assens Marina - Hans Mørkebjerg på tlf.: 21 64 80 41 
 
 
 
 
 


