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1. MESTRE

ESVAGT SØGER 1. MESTRE TIL MULTI-ROLE ERRV SKIBE
OM ESVAGT

VI FORVENTER AT DU

Vi har ca. 850 danske søfolk ansat på vore 41 skibe. Alle skibe
har faste besætninger. Der er faglig stolthed og et godt kammeratskab ombord på skibene, og ESVAGT er kendt for at
have et meget højt kvalitets- og sikkerhedsniveau.
Vi mander nu op og søger derfor hurtigst muligt nye 1.
mestre til vore Emergency Response & Rescue Vessels (ERRV)
i gruppe 1 skibene. De fleste af disse skibe udfører multi-role
funktioner, så erfaring med ankerhåndtering, rig moves, DP
samt hydraulik, el og mekanik vil være en fordel.
Se flåden af gruppe 1 skibe her:
www.esvagt.com/fleet/multirole-vessels
OM JOBBET
Du er er en del af en fast maskinbesætning
Du går som dagmand og planlægger selv din arbejdsdag
Du laver dagligt tjek og vedligehold af Fast Rescue Boats
og davids
Du laver overhalinger og fejlsøgning på motorer, fremdrivning, generator-sæt og øvrigt udstyr
Du er en del af beredskabet og deltager i brand, redning,
FRB og hospitalsøvelser
VI TILBYDER
4 ugers udmønstring (2 mand deler en stilling)
Eget kammer, internet samt træningsmuligheder
Et sikkert arbejdsmiljø med tryghed i ansættelsen

Er skibsmaskinmester med sønæringsbevis af 1. grad
Er i god fysisk form
Lyst til at arbejde med brand, redning og førstehjælp til søs
Har gyldigt sundhedsbevis, pas, røgdykkerbevis, DSD, kursus i grundlæggende søsikkerhed og søfartsbog
Inden din første udmønstring vil du komme på kursus i
INITIAL, Safety Awareness og FRB sejlads.
ESVAGT tilbyder herefter relevant efteruddannelse i el,
hydraulik, Volvo og Cummings motorer, mv.
YDERLIGERE INFORMATION
Har du spørgsmål til jobbet, så kontakt
Tina Halkjær Nielsen på tlf. 78 730 766.
Læs mere om ESVAGT på www.esvagt.com
ANSØGNING
Vi indkalder løbende til samtaler, så registrer hurtigst
muligt din ansøgning i jobdatabasen: bit.ly/2Ia42Vq
Hvis du bliver udvalgt til samtale, vil du blive bedt om at
udfylde en personprofilanalyse. Alle ansøgninger gemmes
i databasen i 6 måneder.
ESVAGT leverer sikkerhed og support til søs. Vores vigtigste opgaver er rednings- og oliebekæmpelsesberedskab i og omkring
olie/gas felterne samt services for offshore vindmølleparker.
ESVAGT’s specialiserede skibe og mandskab er en afgørende
del af sikkerheden til søs.

SAFETY & SUPPORT AT SEA
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