Kadet i Maersk Tankers
Maersk Tankers søger maskin- og dæk kadetter til den dansk flagede flåde.
En karriere i Maersk Tankers giver dig mulighed for at udvikle dig professionelt og
personligt ved at bidrage og indgå i et globalt team.
Vi tilbyder
Du vil blive en del af en energisk, inspirerende, ambitiøs organisation i et højt tempo og
et udfordrende miljø.
Dine opgaver som kadet:
-

Gennemgå undervisning på Bachelor niveau på en maritim skole i Danmark, med
rederikontrakt
Under uddannelsen vil du påmønstre et af rederiets tankskibe, hvor du vil lære
fra dine kollegaer om bord og indgå i den daglige operation
Være ambassadør for rederiet globalt
Arbejde i et internationalt miljø med kollegaer fra hele verden
Anvende og videreudvikle din viden fra den teoretiske uddannelse i praksis om
bord
Som studerende har du mulighed for at søge SU under den teoretiske uddannelse
og vil modtage løn fra rederiet i din tid om bord.

Vi søger
-

Menneske orrienteret person med stærke lederegenskaber
Gode matematiske evner
Du kan formulere dig præcist både skriftligt og mundtligt – på både dansk og
engelsk
Gode samarbejdsegenskaber og kommunikationsfærdigheder
Velorganiseret og gode analysiske evner til at arbejde med- og behandle
forskellige informationer og data.
Høj interesse for maskineri og/eller navigation
Høj sikkerhedsbevidsthed
Har afsluttet gymnasial uddannelse

Hvis dette er noget for dig, så send os din ansøgning hurtigst muligt. Hvis du vide mere
om stillingen eller har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Stefan Kercza,
Marine HR Specialist, på +45 89 87 00 82 eller på e-mail:
marinehrcph@maersktankers.com
Karriere i Maersk Tankers?
I næsten et århundrede har Maersk Tankers medarbejdere arbejdet på at imødegå
verdens stigende eftenergibehov. Gennem de talentfulde medarbejderes indsats er
Maersk Tankers en virksomhed som levere høj kvalitet og service til vores kunder
globalt.
Om Maersk Tankers
Maersk Tankers faciliterer den globale transport af energi for at imødegå verdens
energibehov. Virksomheden er en ledende aktør i produkttank industrien, opererer en af
de største flåder og har 3.100 medarbejdere på verdensplan. Grundlagt i 1928 kan
Maersk Tankers, med sine ni årtiers erfaring og ekspertise inden for kommerciel og
teknisk drift, levere sikker, effektiv og flexibel service til fordel for vore kunders
forretning.

Hvis du vil vide mere om Maersk Tankers er du altid velkommen til at besøge vores
hjemmeside på: www.maersktankers.com

