Greenland Pilot Service søger lodsaspiranter til sejlads i Grønland.
Er du uddannet skibsfører og har du en bred sejladsmæssig erfaring fra sejlads i Grønland? Så er
det måske dig vi står og mangler.
Vores marked i Grønland er i vækst og vi søger derfor lodsaspiranter til de kommende sæsoner.
Stillingen som lods er sæsonpræget, hvilket betyder, at du kan forvente at skulle lodse i flere perioder
fra ultimo juni til primo oktober.
Da jobbet ikke er en fuldtidsstilling, er der flere indgange til jobbet; Du kan eksempelvis være i job andet
sted med mulighed for at lodse i dine fri-perioder, eller være pensioneret seniorofficer med lyst til fortsat at
bruge din sejladserfaring i Grønland.
Jobbet vil naturligt indebære en del rejseaktivitet, men oftest vil du starte i Island og afslutte i Canada.
Lodsningens længde vil afhænge af skibets sejlplan, men du må påregne at være om bord i perioder af
10 til 20 dages varighed.
Der vil i de fleste tilfælde være 2 lodser om bord under lodsningerne
Den ideelle kandidat
Det er et krav, at du er uddannet som skibsfører. Derudover forestiller vi os at du:

•
•
•
•

Har sejladserfaring fra Grønland som skibsfører eller overstyrmand
Har en robust personlighed med naturlig gennemslagskraft
Har gode kommunikations- og samarbejdsevner
Behersker dansk og engelsk på højt niveau i skrift og tale

For at komme i betragtning til at blive uddannet til lods i Grønland er lovkravene

•
•
•

“at ansøgeren er uddannet på et niveau, så ansøgeren må føre skibe uanset disses størrelse,
har minimum to års erfaring som skibsfører eller overstyrmand fra relevant sejlads
og er i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis uden anmærkninger”

Derudover vil der blive tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb, der vil blive afviklet i maj/juni måned,
og afsluttet med en egnethedsprøve.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst indgået med Søfartens Ledere.
Ansøgningsfrist 01.05.2019.
Vil du vide mere er du velkommen til at ringe eller skrive til Peer Brandenborg
+ 45 20 18 38 57 / gps@gps.gl eller se vores hjemmeside http://www.gps.gl
Greenland Pilot Service Aps er den eneste udbyder af lodstjenester i Grønland. Vores primære
kundegrundlag er krydstogtskibe, med over 250 passagerer om bord. Derudover stræber vi konstant efter
at levere den bedste service i de polære farvande.

