THE PORT OF SCANDINAVIA

57˚42’ N 11˚56’ E

Skandinaviens
största hamn expanderar
Upptäck dina möjligheter

900 000

VI TAR SVERIGE TILL
VÄRLDEN OCH VÄRLDEN
TILL SVERIGE
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn
med direktlinjer till 140 destinationer runt om i
världen. Det gör oss till landets främsta godsnav
och en viktig faktor när det gäller att stärka
Sveriges konkurrenskraft. Arbetet med att
utveckla Göteborgs Hamn är en komplex
verksamhet som kräver rätt kompetenser,
nytänkande och fokus på hållbara perspektiv.
STORA EXPANSIONER VÄNTAR

containrar lastas och lossas varje år
vid hamnens olika terminaler.

11000
fartyg anlöper
varje år godsnavet
Göteborgs Hamn.

”Vi utvecklar
ständigt vår roll som
Skandinaviens och
Baltikums viktigaste
godsnav.”

De närmaste åren inleds flera stora projekt för att
fördubbla hamnens kapacitet. Det ska ske genom hållbar
tillväxt, en utmaning där vi växer samtidigt som vi
minskar påverkan på miljön. Det är bara så vi kan utveckla
hamnen som godsnav och behålla vår attraktionskraft.
Det är vår stora utmaning inför framtiden.

Magnus Kårestedt
Vd, Göteborgs Hamn AB

Läs mer på www.goteborgshamn.se

30%
av Sveriges utrikeshandel
går via Göteborgs Hamn.

70

tåg ankommer och avgår
varje dag i hamnområdet.

Energihamnens råoljedepå i Syrhåla är större
än Globen i Stockholm.

6 300

22 000

människor är direkt eller indirekt
sysselsatta av Göteborgs Hamn.

ton

minskade koldioxidutsläppen med under 2012
tack vare miljömärkt elanslutning för fartyg.

1,67

miljoner

människor passerar varje
år Göteborgs Hamn.

GÖTEBORGS HAMN AB har det övergripande ansvaret att utveckla, underhålla
och marknadsföra godsnavet Göteborgs Hamn. Vi är idag 120 personer som, i olika roller,
arbetar med att stärka godsnavets tillväxt – på ett så hållbart sätt som möjligt.
Vi erbjuder en lång rad stimulerande karriärmöjligheter. Här kan du till exempel arbeta
med underhåll och nybyggnation, se till att fartygen kommer säkert i hamn, utveckla ny
logistikmark eller kanske arbeta med global marknadsföring av Göteborgs Hamn.
Som anställd utgör du vår absolut viktigaste resurs med alla möjligheter till stimulerande
arbetsuppgifter och personlig utveckling.

”Vi är alltid intresserade av att träffa
ambitiösa människor som delar
vår passion för att utveckla godsnavet.”
Läs mer om dina möjligheter och hur du kommer i kontakt
med oss på www.goteborgshamn.se/jobbahososs

Ett urval av våra
olika yrkesroller

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingenjörer
Projektledare
Ekonomer
Administratörer
Säkerhetssamordnare
Kommunikatörer
Affärsutvecklare
Inköpare
Miljöspecialister
Trafiksamordnare
Befälhavare
HR-specialister
Anläggningsarbetare
Mekaniker

”Att hitta lösningar som passar väl in i miljön
är något som taggar mig extra mycket.”
ida fossenstrand – Projektledare
ERIC BERNDTSSON
Bakgrund:
Sjöfart- och Logistikprogrammet vid Chalmers
Tekniska Högskola

”En god hjälp på vägen
är att kamratskapet mellan
kollegorna är riktigt gott.”
med hamnpersonal, lotsar och fartygsbesättningar. Vid fartygsankomst är jag på kajen
och hjälper lotsen att positionera fartyget för
rätt lastarmar. Om brandlarmet går är jag
ofta först på plats och bistår räddningstjänsten
att hitta rätt med nödvändig information.
Arbetet innebär mycket problemlösning med
t.ex. utrustning på kaj eller pumpningar på

Det geografiska läget har också sina
utmaningar menar Ida.
– I hamnen utsätts våra konstruktioner för
en aggressiv miljö. Vi har både frost och
saltvatten – detta i kombination med tung
belastning. För att minimera störningen av
verksamheten på kajen är det av yttersta
vikt att den tekniska lösningen är den rätta
och att utförandet planerats noggrant.
– Att hitta lösningar som passar väl in
i miljön är något som taggar mig extra
mycket. Hamnen är dessutom en vacker
arbetsplats – en solig dag känner man
sig riktigt lycklig lottad!

jacob minnhagen – Affärsutvecklare

hamnens pipelinesystem. Utmaningen är att
kunna lösa problem enligt Energihamnens regler
och riktlinjer. Ofta sker detta under tidspress
och ett felaktigt beslut kan få stora konsekvenser.
En god hjälp på vägen är att kamratskapet
mellan kollegorna är riktigt gott.”
Lägg till mig på LinkedIn.

”Det handlar om att vara
en god aktör på marknaden och
göra bra saker för samhället.”

Beskriv din roll på Göteborgs Hamn AB.
Mitt ansvar är att utveckla affärer inom
container, roro samt bilsegmenten. Jag har
dagligen mycket kontakt med kunder för att
tillsammans med dem utveckla nya transportlösningar som gynnar deras affärer.

Vad menas med hållbar tillväxt?
Det handlar om att vara en god aktör på
marknaden och göra bra saker för samhället.
Det innebär också att vi arbetar för att
underlätta för våra kunder och samarbetspartners att minska sin miljöpåverkan.

Trivs du i din arbetsmiljö?
Ja, vi sitter i helt nyrenoverade lokaler
i Amerikaskjulet och vi har ett bra klimat.
Det är nära till beslut och jag arbetar med
många duktiga och engagerade kollegor.

Vilka ser du som Göteborgs Hamns
mest spännande framtidsprojekt?
På kort sikt, att öka aktiviteten för
att kunna ta emot ännu mer gods i
hamnen. På längre sikt, utvecklingen
av en ny LNG-terminal samt all
ny logistikmark som skapas.

Nämn några egenskaper som är
extra viktiga i ditt arbete?
Att vara intresserad och nyfiken, särskilt för
allt som rör logistik. Man behöver också vara
lyhörd och ha lätt för att knyta kontakter.

Bakgrund:
Civilingenjörsprogrammet
Väg- och vattenbyggnad
vid Luleå tekniska
universitet

Lägg till mig på LinkedIn.

fem frågor till
en affärsutvecklare

eric berndtsson – Säkerhetssamordnare

”Jag trivs väldigt bra med att varje arbetspass
är nära havet. Dessutom får jag möta många
olika kulturer eftersom jag dagligen träffar
sjöfolk av olika nationaliteter.
Som säkerhetssamordnare är det viktigt att
förutse eventuella problem och vidta de åtgärder
som krävs för att driften av Energihamnen ska
löpa smärtfritt. I mitt arbete samarbetar jag

– Variation är väldigt viktigt för mig.
I Göteborgs Hamn kan jag ena dagen arbeta
med mudderfrågor för att nästa sitta med
en ny sträckning av VA-ledningar.
Ida kom till Göteborgs Hamn AB i april
2011 och arbetar som projektledare inom
anläggningsområdet.
– Jag tar bland annat fram förfrågningsunderlag och leder konsulter och entreprenörer i projektering och utförande.
Dessutom ansvarar jag för arbetsmiljö,
kvalitet och ekonomi i projekten.
– Under min arbetsdag har jag kontakt
med väldigt många människor – allt från
betongarbetare till tekniska specialister
och myndighetsrepresentanter.

IDA FOSSENSTRAND

Lägg till mig på LinkedIn.

JACOB MINNHAGEN
Bakgrund:
Sjöfart- och Logistikprogrammet vid
Chalmers Tekniska
Högskola

Var med och expandera Skandinaviens största godsnav!
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Läs mer om dina möjligheter på
www.goteborgshamn.se
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