
 

Havnekaptajn til Kaløvig Bådelaug 

Kaløvig Bådelaug er hjemsted for mange aktiviteter på havet, lige fra fiskere, kajakroere, motorbådssejlere, 

sejlbådsfolk, jollesejlere til elitesejlere. Vi tæller ca. 800 medlemmer og har rigtig gode faciliteter, herunder 

en fantastisk restaurant, en meget naturskøn havn med bådebroer, klubhus og autocamperplads med 

dertilhørende faciliteter. 

Vi søger en fagligt dygtig – sikkert med en håndværksmæssig baggrund - og selvstændig person med et 

sikkert overblik for den daglige drift. Klubbens fysiske værdier skal vedligeholdes og fremtidens 

investeringer skal føres ud i livet. Vores gæster og medlemmer skal altid føle sig velkomne. Som en del af 

årets gang skal du stå i spidsen for planlægning og afvikling af søsætning og optagning af både (uddannelse 

til krancertifikat aftales). 

Vi forventer, at du formår at møde dagens udfordringer og opgaver med godt humør og en konstruktiv 

tilgang til samarbejdet med kollegaer, medlemmer, de forskellige udvalg og havnens gæster. Du skal kunne 

planlægge, skabe overblik, lytte og kommunikere og har evner til at prioritere hverdagen. Du skal opleves 

serviceorienteret selv om du til tider har rigtig mange bolde i luften. 

Vi ser gerne ansøgere med en vis ledererfaring – teamleder, formand eller lignende. Du forventes at kunne 

varetage ledelsen af havneassistent samt sekretariatets to til tre medarbejdere samt evt. eksterne 

håndværkere. 

Når du ikke er i gang ude på havnens areal, vil du holde til i lokalerne, der ligger skønt på havnen på Åstrup 

Strandvej 68A, 8541 Skødstrup. Attraktiv løn efter aftale. Tiltrædelse hurtigst muligt og gerne fx 1. april, 

men vi venter gerne på den rette person. Der er tale om en fuldtidsstilling. Der vil være mulighed for 

relevante kurser og efteruddannelse. Se i øvrigt mere på www.kblsail.dk. 

Ansøgning mærket ”Havnekaptajn til Kaløvig Bådelaug”, fremsendes til ovenstående adresse eller på  

mail: sara@kblsail.dk 

Ansøgningsfristen er torsdag den 15. februar 2018 kl. 12.00. Herefter gennemføres samtaler med de 

relevante ansøgere mandag den 19.2 eller tirsdag den 20.2 efter kl. 17.00. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til havneudvalgsformand Torben Chr. Olsen tlf.: 40 51 59 39 

 

 


