Shipping trainee – Hafnia
Er du klar til en travl hverdag i et internationalt miljø, hvor verdenshandlen er omdrejningspunktet,
og hvor muligheden for en udfordrende karriere i ind- og udland ligger klar efter endt uddannelse?
Hafnia er et af dansk shippings yngste selskaber, med fokus på produkttankskibe. I Hafnia dyrker vi
en professionel men uformel omgangstone, og med passion, dynamik og ambitioner er det lykkedes
os at have over 85 store produkttankskibe på vandet - og flere er på vej.
Netop nu, med start 1. august 2017, søger Hafnia dygtige, dynamiske og resultatorienterede
Shipping trainees, der har lyst til at uddanne sig i et succesfuldt og veldrevet shipping selskab.
Shipping trainee uddannelsen hos Hafnia
Som Shipping trainee hos Hafnia gennemgår du et to-årigt uddannelsesforløb bestående af en
praktisk og en teoretisk uddannelse.
Den teoretiske del af uddannelsen består af undervisningsmoduler på Danish Shipping Academy,
hvor du møder trainees fra andre danske rederier og opbygger dit netværk.
Uddannelsesprogrammet for Shipping trainees - ”The Commercial Shipping Program”, som udbydes
af Danmarks Rederiforening, er en 2-årig uddannelse som består af en række webseminarer samt
tre tilstedeværelsesmoduler af ca. en uges varighed. Du vil lære om maritim økonomi og jura, skibes
funktioner, forhandlingsteknik og kommunikation, kulturel forståelse m.m. Se mere om uddannelsen
her: http://worldcareers.dk/education/shipping-trainee-2/.

I løbet af den praktiske del af uddannelsen, som foregår hos Hafnia i Hellerup, kommer du rundt i
forskellige afdelinger. Hovedparten af din uddannelse vil foregå i afdelingerne for befragtning og
operation, men gennem din uddannelse vil du også blive introduceret til nogle af vores andre
afdelinger som f.eks. Ship-owning, Finance, Demurrage, Control, Bunker og Technical. I Hafnia løfter
vi i flok, og arbejder efter devisen ”Frihed under ansvar”. Som Shipping trainee i Hafnia vil du derfor
hurtigt få ansvar for egne opgaver, som dagligt vil udfordre dig og dine evner.
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har som minimum en studentereksamen: STX, HHX, HTX eller lignende
har matematik på B-niveau
er velbefaret i engelsk og dansk – både i skrift og tale
er serviceminded og disciplineret
tager ansvar og træffer beslutninger i højt tempo
motiveres af en travl hverdag
har håndelag for godt ”købmandsskab”
er åben, udadvendt og god til at skabe kontakter og relationer.

Din motivation og personlige kvalifikationer er mindst lige så vigtige, som din uddannelsesmæssige
baggrund. Erhvervserfaring eller udenlandsophold vil være en fordel.
Vi tilbyder:
 En uddannelse i et succesfuldt og veldrevet rederi med gode faglige og personlige
udviklingsmuligheder
 En udfordrende og krævende arbejdskultur i et internationalt miljø
 Spændende og varierende arbejdsopgaver
 Gode kollegaer og en uformel omgangstone
 Deltagelse i sociale arrangementers, som giver dig mulighed for, at møde andre i branchen
 Løn under uddannelse
 Morgenmad og frokostordning.
Tiltrædelse:
1. august 2017.
Interesseret?
Lyder de opslåede stillinger som noget for dig, så send allerede i dag din ansøgning, mærket
”Shipping
trainee”
med
tilhørende
CV
og
kopi
af
eksamenspapirer
til
shippingtrainee@hafniamanagement.com – vi glæder os til at høre fra dig. Bemærk: indkomne
ansøgninger vil løbende blive gennemgået, og vi indkalder løbende til samtaler.
Yderligere information:
Skulle du ønske yderligere information om Hafnia eller de opslåede stillinger som Shipping trainee,
kan du tjekke vores hjemmeside på www.hafniamanagement.com, du er også er velkommen til at
kontakte CEO, Anders Engholm på 3369 9000.
Hafnia Management blev stiftet i 2010, i 2011 kom Straits Tankers til, og i 2013 så Rederiet Hafnia Tankers
dagens lys. Hafnia har kontorer i Hellerup, Singapore, Dubai og Houston. For den rette person vil der efter
endt uddannelse være gode muligheder for at gøre karriere i Hafnia, herunder også udstationering til de
udenlandske kontorer for kortere eller længere perioder.

