
 

Kunne du tænke dig at starte en udviklende erhvervskarriere i spændende virksomhed 
med mange muligheder? 

Hafnia er en dynamisk arbejdsplads med et internationalt miljø, der giver masser af muligheder 
for professionel og personlig udvikling. Vi søger atleter, der efter endt elitesportskarriere kunne 
tænke sig at starte ny karriere, hvor du kunne gøre brug af dine kvaliteter fra elitesport. 

Hafnia er en af verdens førende produkt og tankskibs rederier bestående af en flåde på omkring 
235 skibe. Vi bor i smukke omgivelser ved Tuborg havn, og derudover har vi kontorer i 
Singapore, Dubai, Monaco og Houston. Vi er en del af det internationale shippingmiljø, 
børsnoteret i Oslo, og delvist ejet af det alsidige BW Group, som investerer i maritime selskaber 
samt nye bæredygtige teknologier.  

Som Operatør bliver du ansvarlig for at styre en del af vores flåde, og da vores skibe sejler 
døgnet og året rundt har vi også indimellem vagter, hvor man dækker af for hinanden om 
aftenen og i weekenden – så der er masser af tid til at have fri.      

De mennesker vi ansætter, har ofte personlige kompetencer, der i høj grad er de samme, som 
man udvikler i elitesport. er relativt energiske og udadvendte, har et stort drive og 
vindermentalitet. De er personer der sætter pris på at sejre med resten af teamet, som forventer 
meget af sig selv og andre, og som træder til og hjælper hinanden når behovet er der. De er 
gode til at kommunikere, også på engelsk – for hele vores forretning er på engelsk, og de kan 
holde fokus selv med mange bolde i luften på samme tid. De udviser selvstændighed og 
initiativ, og trives i et omskifteligt miljø, hvor dagene sjældent ligner hinanden. Vi tror på at 
Hafnia’s succes ligger i hver enkelt medarbejder, og alle teams og afdelinger er vigtige.  

Du behøver ikke at have erfaring med shipping-branchen, da vi er gode til at dygtiggøre helt 
nye medarbejdere, og vi ser det som det vigtigste at vi ansætter det rigtige menneske – så skal 
vi nok lære dig alt, hvad der er at lære om tankskibsdrift. Der vil naturligvis være en 
oplæringsperiode, som er tilpasset til den enkeltes behov. Du vil få en mentor tilknyttet og dit 
ansvar forøges efterhånden som din viden og fortrolighed med jobbet vokser. Til gengæld får 
du dedikerede og kompetente kollegaer. 

Hvis det lyder spændende, og du tænker at Hafnia kunne være et sted hvor du kunne fortsætte 
din karriere så ring eller skriv til VP Operations & Claims: 

Dorte Thuesen Christensen (dtc@hafniabw.com) / +45 29 38 14 34 og check vores 
hjemmeside: www.hafniabw.com for at lære mere om virksomheden 

http://www.hafniabw.com/

