
   06. Maj 2022 

Havnefoged assistent til Jyllinge Lystbådehavn 
 
Jyllinge Lystbådehavn søger en Havnefoged assistent til ansættelse 37 timer/uge.  

Jyllinge Lystbådehavn er en privat andels havn som består af godt 400 bådepladser, aktiv 
sejlklub, restaurant samt is cafe mv. Havnen er et yndet udflugtsmål for såvel gæstesejlere 
som ”landkrabber” der ønsker en hyggelig afslappende atmosfære.  

Har du et stort ønske om at yde en god service overfor brugere, gæstesejlerne og 
borgerne, at indgå i arbejdet med udvikling af området og kan du indgå i en lille 
organisation, bestående af Havnefogeden, administrationen samt dig selv, så hører vi 
gerne fra dig. Som havnefoged assistent er du en synlig person i området, og du får en 
spændende stilling i en veldrevet og udviklingsorienteret havn med dygtige og engagerede 
kollegaer, og andelshavere. Da vi er en lille organisation, hvor vi værner om et godt 
arbejdsmiljø med en aktiv ryge og alkoholpolitik, lægger vi vægt på, at du er en stabil 
personlighed.   

Kvalifikationer: 

• Stor grad af selvstændighed, du planlægger i samarbejde med Havnefogeden selv 
dit arbejde. 

• Serviceminded og diplomatisk, men også have evnen ”til at skære igennem” 
• Indforstået med sæsonbetonet arbejde (mest sommer og peak perioder forår/efterår 

ved søsætning og optagning af både). Der skal påregnes afspadsering i 
vintermånederne 

• Afløse Havnefogeden ved ferier, kursus, o.l. 
• God ordenssans. 
• Enten at have, eller være villig til at tilegne sig erfaring i optagning og søsætning af 

både. 
• Gerne have maritim erfaring. 

 Faglige kvalifikationer:  

• God håndværksmæssig kunnen 
• PC og IT systemer på nogenlunde brugerniveau 
• Truckcertifikat (ikke et krav, men skal påregne at tage det) 
• Krancertifikat (ikke et krav, men skal påregne med tiden at tage det) 

Du ansættes ved Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a. på en funktionær kontrakt. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 1. August 2022. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til havnefoged Kim Seerup 
93849084. 

Ansøgningsfristen er den 1. Juni 2022 kl. 12. på mail til havnefoged@jyllingehavn.dk 


