Norwegian Marine & Cargo Survey AS er et uavhengig inspeksjonsfirma, etablert i 1937. Vår hovedvirksomhet er
kvantumsberegninger og kvalitets inspeksjoner i forbindelse med lasting og lossing av tank og bulkvarer på skip. Vi
utfører relaterte tjenester som, draftsurveys, bunker og condition surveys, samt kai-service for en rekke kunder.
Firmaet er i dag en stor aktør i Norge på besiktigelser innen transportskader for Norske og Europeiske
forsikringsselskap samt P&I Clubs. NMCS har 28 representanter som dekker hele norskekysten og har de senere årene
opplevd en stadig økning i vår oppdragsmengde. Vi utfører også besiktigelser for våre datterselskap Norwegian PandI
AS og P&I Scandinavia AS.
Våre kunder befinner seg world-wide.

Da vår Marine/Cargo inspektør i Bergensområdet ønsker å trekke seg tilbake grunnet helsemessige
årsaker søker vi derfor etter:

Marine/Cargo surveyor, (ca. 40% Stilling)
- som skal dekke Bergensområdet, med hovedbase i Vaksdal
Stillingen er fast.
Arbeidets art:
Laste/losseovervåkning og prøvetaking av bulk og tanklaster hovedsakelig til matvare og fórindustrien.
P&I og skadeinspeksjoner i Hordalandsområdet.
Ønskede kvalifikasjoner:
Bakgrunn som maritim inspektør eller maritim dekksoffiser.
Kandidater med annen relevant bakgrunn kan også komme i betraktning.
Personlige kvalifikasjoner:
Selvstendig, autoritær og med gode samarbeidsevner.
Gode norskkunnskaper
Beherske engelsk både muntlig og skriftlig.
Basiskunnskaper om MS office.
God ordenssans.
Generelt om stillingen:
Det er utarbeidet instruks for stillingen og nødvendig opplæring vil bli gitt.
Vedkommende som blir engasjert må disponere bil da noe reising kan bli aktuelt.
Det må påregnes noe arbeid utenom vanlig arbeidstid.
(Firmaet har meget god erfaring med pensjonerte sjøoffiserer, vi oppfordrer derfor spreke personer
i denne kategorien til å søke på stillingene.)
Vi tilbyr:
Bilgodtgjørelse ved bruk av egen bil
PC til bruk i arbeid
Tilskudd til telefon og nettleie.
OTP 5%

Søknadsfrist: Snarest
Tiltredelse: Snarest
Du er velkommen til å besøke oss på: www.cargosurvey.com
For nærmere opplysninger om stillingen,
kontakt daglig leder Kåre Kongevold på tlf: 900 59 869
Søknad som ikke returneres, sendes til: admin@cargosurvey.com.

