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Job som havnefoged: 
Du overtager ansvaret for Holbæk Marina, en velfungerende marina, efter den nuværende havnefo-
ged, som har valgt at takke ja til en stilling, der passer bedre sammen med privatlivet. 
 
Ansvaret er stort og spænder vidt lige fra praktiske løsninger på marinaen til budgetstyring, persona-
leledelse, varetagelse af diverse administrative opgaver, samarbejde med meget forskellige interes-
sentgrupper og meget mere. 
 
Det forventes, at du kan favne bredt og mestre mange forskellige discipliner samtidigt. 
 
Nedenstående skal nævnes som nogle af de mest centrale opgaver/ansvarsområder: 

• Være synlig overfor havnens brugere og foreninger og fremme samarbejdet mellem dem og 
marinaens kontor. 

• Tilbyde en professionel service med solidt kendskab til det maritime. 

• Motivere og engagere fire – fem dygtige og dedikerede medarbejdere. 

• Ansvarlig for sikkerhed og regelsæt for havnen samt udøve myndighed, når det kræves. 

• Udlejning af bådpladser, kontraktlige forhold mv. samt opkrævning af afgifter fra sejlerne. 

• Være i tæt dialog med foreningerne omkring forholdene på marinaen. 

• Udlejning af erhvervsarealer til cafe/restaurant 

• Ansvarlig for budgetter, m.v. 

• Vedligeholde havnens anlæg så den altid fremstår præsentabel. 

• Som havnefoged er du en synlig person på marinaen, hvor du udviser autoritet.  

• Kranoperationer med vores 2 travelifte.  
 

Du sætter en ære i at yde en god service til marinaens mangfoldige gruppe af brugere og formår at 
træffe selvstændige beslutninger og eksekvere beslutningerne samtidig med, at du er god til at kom-
munikere både internt til egne medarbejder og eksternt.  
 
Personlige egenskaber: 
Du er en serviceminded og åben person, der er god til at kommunikere, og som er tydelig og aner-
kendende i din ledelsesstil. 
Du er komfortabel med at skulle samarbejde med forskellige interessentgrupper. 
Er fleksibel, selvstændig og har forståelse for en varieret arbejdstid hen over sæsonen, herunder 
vagtordning og weekend vagter. 
Du kan uddelegere opgaver, men ved også, hvornår du selv har bolden. 
Du kan træffe beslutninger og eksekvere samt gøre det ved at inddrage og involvere. 
 
Uddannelse: 
Vi er åbne overfor forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, men en håndværksmæssig  
Baggrund med krancertifikat er en fordel. 
 
Erhvervserfaring: 
Du har erfaring med stillingens hovedopgaver og vi forventer, at du har maritimt kendskab / uddan-
nelse. 
 
Sprogkundskaber/IT: 
Du taler og skriver dansk på et højt niveau og kan begå dig på engelsk. 
Du er en habil bruger af MS Office pakken. 
 
Løn:  
Du får en løn- og pensionspakke, som modsvarer dine kvalifikationer. 
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Du tilbydes: 

• En spændende stilling med varierende opgaver og ansvar for både drift og udvikling i en or-
ganisation med dygtige og engagerede medarbejdere. 

• Stillingen er en fuldtidsstilling, og du skal forvente stor fleksibilitet i arbejdstidens tilrettelæg-
gelse.  
 

Ansættelsesvilkår: 
Du refererer i det daglige til Fondsbestyrelsen. 

Stillingen indebærer en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Grundet havnens sæsonprægede aktivitetsniveau er 
det nødvendigt med en fleksibel tilrettelæggelse af opgaverne.  

Der må forventes flere arbejdstimer i sommerhalvåret, som kompenseres af færre arbejdstimer i vinterhalvåret. 

Tiltrædelse: 
Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rigtige. 

Virksomhedsbeskrivelse: 
Holbæk Marina har ca. 700 faste bådpladser og en del gæstesejlere, som anløber marinaen årligt. 
Der er vinterbadeklub, 2 sejlklubber, restaurant, ishus samt kajakroere, der alle bidrager til et rigt og 
aktivt liv i området. 
 
Spørgsmål til stillingen: 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Henrik Larsen på mail 
hla@holbaekmarina.dk  
 
Ansøgning: 

CV og referencer sendes til hla@holbaekmarina.dk 
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