Mälarhamnar AB består av hamnarna i Köping och Västerås. Vi ägs av Västerås Stad och Köpings Kommun. Hamnarna
hanterar upp mot 3,5 miljoner ton gods vilket gör Mälarhamnar till en av de större hamnarna i Sverige. För att
Mälarhamnar ska kunna motsvara kundernas krav på effektiv och rationell hantering så krävs det att hamnens
arbetsresurser tillvaratas på bästa och mest kostnadseffektiva sätt. Denna rekrytering är en del i att motsvara dagens och
morgondagens krav. Vi söker dig som höjer kompetensen, tar ansvar och arbetar för en utvecklande framtid!

Mälarhamnar AB söker Kranförare/Hamnarbetare
med placering i Västerås/Köping

Erbjudande
I hamnen lossar och lastar vi i huvudsak fartyg,
järnvägsvagnar och lastbilar. Vi hanterar även gods i
magasin och upplag för kunds räkning. Vi erbjuder ett
omväxlande arbete i en miljö med internationella
inslag. Du kommer att arbeta både i Västerås och i
Köpings hamn oavsett stationeringsort. Verksamheten
pågår ofta utanför ordinarie arbetstid och skiftgång kan
bli aktuell.
I rollen som kranförare ansvarar du för en säker och
effektiv lossning och lastning av gods till och från fartyg
tillsammans med arbetsförman och kajpersonal. Du
deltar i planeringen av hur lossning/lastning av fartyg
på bästa sätt läggs upp, initierar och deltar i lösning av
problem när behov uppstår och samarbetar med dina
kollegor med fokus på goda resultat, effektivitet och
kundnytta. Som anställd förväntas du utföra alla i hamn
förekommande uppgifter.
De vanligaste godsslagen vi hanterar i våra hamnar är
exempelvis container, bulkmaterial, armeringsjärn,
balat avfall och tunglyft (upp till 280 ton) bl.a. med våra
Gottwaldkranar.

Erfarenhet, kunskap och person

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och för
oss är det avgörande att vår kranförare är trygg i sin
roll och har fallenhet för att hantera kranar och
maskiner, alltid bidra till ett gott samarbete och
kommunicera med kunder, kollegor och andra
inblandade. Du har en positiv inställning, god
arbetsmoral, är säkerhetsmedveten och
ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, kan planera,
organisera och genomföra, har en förmåga att se
helheten och förstår vikten av kostnadseffektivitet.
Säkerhetsarbetet i hamn förutsätter att du kan tala,
skriva och förstå svenska språket. Du behöver också
ha rätt fysiska förutsättningarna för krankörning. Ckörkort är meriterande och B-körkort ett krav.

Ansökan
Mälarhamnar arbetar med att få en större mångfald i
personalgruppen, varför vi särskilt välkomnar
ansökningar från kvinnor och män/kvinnor med
utländsk bakgrund. Vi intervjuar kandidater löpande
och tjänsten kan komma att vara tillsatt innan sista
ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din
ansökan. Vill du vara med och utveckla hamnarna i
Köping och Västerås? Välkommen med din ansökan!

Vi söker dig som har dokumenterade kunskaper och
relevant erfarenhet av att köra olika typer av kranar.
Kan du hantera maskiner av olika typer och storlekar så
är det meriterande. Har du dessutom erfarenhet från
hamn eller liknande bransch så är det ännu bättre.

______________________________________________________________________________________
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, dagtid och lönesättning enligt kollektivavtal. Om du är intresserad
emotser vi din intresseansökan med CV senast 2021-05-21 ställd till Carina Rosbäck, Personalchef, Mälarhamnar
AB, Box 3013, 720 03 Västerås. Vi tar också emot ansökningar via e-post: carina.rosback@malarhamnar.se. Märk
ansökan med kranförare/hamnarbetare.
Om du vill ha mer information om tjänsten kan du ringa eller skicka e-post: Tobias Samuelsson, Produktionschef,
0738-680 916 tobias.samuelsson@malarhamnar.se Besök oss gärna på www.malarhamnar.se

