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FARLEDSAVGIFTERNA HÖJS NIO PROCENT, LOTSAVGIFTERNA FEM - SJÖFARTSVERKET VIDHÅLLER PLANEN
Länge trodde vi att vi hade lyckats stoppa omläggningen av farleds- och
lotsavgifterna, men nu har vi gett upp det hoppet även om vi fått förslaget på remiss.
Från och med 1 januari 2018 vill alltså Sjöfartsverket införa en generell höjning av
farledsavgifterna med nio procent och en generell höjning av lotsavgifterna med fem
procent, SAMT införa en ny avgiftsmodell för farleds- och lotsavgifter.
Sjöfartsverket anser att de är tvungna att genomföra den nya avgiftsmodellen för att
svara upp mot regeringens krav att verket måste ha en ekonomi i balans.
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Med det nya förslaget ändras kostnadsuttaget från att tidigare ha beräknats utifrån
brutto, till att nu utgå från netto, dessutom införs en passageraravgift och fler anlöp
per månad blir avgiftspliktiga. Idag betalar lastfartyg för två anlöp per månad, efter
nyår får man betala för fem anlöp per månad, om än i en sluttande kurva. Det blir
också dyrare för sjöfarten på Vänern och Mälaren till följd av sänkta lotsrabatter,
även om Sjöfartsverket höjt rabatterna något jämfört med det ursprungliga förslaget.
Komponenterna i den nya modellen illustreras nedan. Avgiften för anlöp, beredskap,
lotsning är indelade i tio nettotonnage (NT) klasser.

Lotsavgiften består av en fast startavgift och en rörlig avgift som tas ut per påbörjad
halvtimme. Lotsavgiften varierar baserat på fartygets dräktighet mätt i netto och hur
lång tid lotsningen tar.
Beredskapsavgiften täcker kostnaderna för att Sjöfartsverket ska kunna tillhandahålla
lotsning dygnet runt längs den svenska kusten, förutsatt att väder och
siktförhållanden tillåter det. Syftet med att introducera beredskapsavgiften är enligt
Sjöfartsverket att synliggöra den korsfinansiering som sker mellan farledsavgiften och
lotsningsverksamheten i dagsläget.
Passagerar- och lastavgifterna är relaterade till fartygets förmåga att debitera sina
kunder och debiteras utifrån antalet passagerare och mängden gods som
transporteras till / från hamnen.
Farledsavgiftens storlek beror på antalet anlöp under en kalendermånad och
fartygets nettotonnage. Fartyg som genomför mer än två anlöp per kalendermånad
betalar reducerade avgifter för påföljande anlöp under den specifika månaden. För
de två första anlöpen betalar fartyget 100 procent, den tredje 75 procent, den fjärde
50 procent, den femte 25 procent av avgiften för anlöp och beredskap. Alla ytterligare
anlöp under månaden är undantagna från beredningsavgift och anlöpsavgift.
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Anlöpsavgiften är indelad i fyra olika miljöklasser. Indelningen är baserad på fartygets
verifierade poäng enligt Clean Shipping Index (CSI). Om det verifierade värdet är
mindre än 75 eller om fartyget inte har någon poäng betalar de 100 procent. Fartyg
med CSI poäng mellan 75–99 betalar 90 procent,100–124 betalar 30 procent och
125–150 betalar 10 procent av avgifterna.
En guide för hur man beräknar och verifierar ett fartygs CSI-poäng kan laddas ned på
CSIs hemsida (https://www.cleanshippingindex.com/downloads).
De två relevanta dokumenten heter " Methodology and Reporting Guidelines " och
"Verification Guidelines ".
Ett kryssningsfartyg med turnaround-anlöp (dvs där minst 90 procent av
passagerarna bytts ut) kommer att få en kraftig ökning av avgifterna då de idag inte
betalat några farledsavgifter alls för sina turnarounds. Från och 2018 kommer de
(efter vår lobbyverksamhet) inte att behöva gå från 0 till 100 procent från ett år till ett
annat, utan behöver ”bara” betala 30 procent av den avgift de annars skulle ha betalt.
Därefter blir det en gradvis ökning under ytterligare två år, antagligen i form av 50
procent 2019 och 80 procent 2020 för att betala 100 procent från och med 2021.
Transitgods undantas även fortsatt från godsavgift för lastning. Transitgods definieras
som internationella varor som lossas och lastas i Sverige inom en
tremånadersperiod, utan att genomgå något annat arbete än transport.
Större fartyg (nettodräktighetsklass sju eller större) som regelbundet och via en
förutbestämd rutt seglar till och från en fjärrzon kan ansöka om en sänkning av den
fartygsbaserade farledsavgiften med 75 procent.
Lotsning i Vänerns lotsområde rabatteras med 30 procent. För lotsning i Mälaren
rabatteras lotsavgifterna med 10 procent. Detta för att kompensera för den extra tid
som en lotsning tar i anspråk till följd av broöppningar, slussningar och
hastighetsbegränsningar. Jämfört med hur det är idag blir det dock en höjning.
Sjöfartsverket introducerar dock en ny lotsrabatt för lotsad tid över 7h. Med andra ord
rabatterar de tiden efter de första sju timmarna med 40 procent.
Den som mera exakt vill beräkna hur det nya förslaget slår måste dock läsa vidare i
hela det remissmaterial som kansliet skickade ut 22 september till samtliga
medlemmar. Rörande lotsningsavgifterna är dessa redan beslutade och finns
publicerade på Sjöfartsverkets hemsida som SJÖFS 2017:26.
Förslaget är nu alltså ute på remiss. Den 11 oktober sammanträder
farledsavgiftsgruppen på föreningens kontor och senast den 20 oktober ska vårt
remissvar vara Sjöfartsverket tillhanda. Hör gärna av er med synpunkter!
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FÖRENINGEN SKRIVER PROTESTBREV MOT HÖJNNGEN
Skeppsmäklareföreningen har tillsammans med parterna som ingår i Blå Tillväxt, dvs
Svensk Sjöfart, SEKO Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, tillskrivit infrastrukturminister
Tomas Eneroth.
I brevet protesterar vi mot höjningen eftersom vi anser att den inte harmonierar med
regeringens ambition att flytta över gods från väg till sjö. Vi uppmanar därför
infrastrukturministern att stoppa höjningen av farleds- och lotsavgifterna samt att
försöka ändra förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhet.
”Sjöfartsverket måste enligt Regeringen ha en budget i balans. Vi vill att man utreder
Sjöfartsverkets förutsättningar att bedriva effektiv sjöinfrastruktur utifrån ett målfokus.
Är det inte lämpligt att staten är med och ger förutsättningar för att uppfylla sina egna
mål om att föra över mer gods från väg till sjö? Är det statliga anslaget tillräckligt
omfattande för att nå målen om ökad sjöfart?”
Eftersom det inte kom några extrapengar i regeringens budget som nyligen
presenterades är det dock svårt att se hur Sjöfartsverket ska kunna göra något annat
än att genomföra sin planerade höjning.

REKORDMYCKET SJÖFART I NATIONELLA PLANEN
Förslaget till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet för perioden
2018–2029 omfattar en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor. Fokus ligger på
järnväg och väg, men sjöfarten har ändock fått ett historiskt stort utfall. Att främja
överflyttningen av godstransporter från väg till sjöfart hör till en av planens syfte och
där konstaterar man att det behövs åtgärder i flera farleder. Cirka 4,3 miljarder kronor
går till sjöfartsåtgärder enligt Trafikverkets förslag.
Under den aktuella planperioden föreslås att arbetet med att ersätta de gamla
slussarna i Trollhätte kanal ska påbörjas, samt att det pågående Mälarprojektet i
Södertälje och Mälaren ska slutföras. Dessutom föreslås åtgärder i farleden från
Landsort till Södertälje liksom i farleden till hamnen i Luleå (projekt Malmporten).
Farlederna till Stockholm föreslås utredas och genomföras under planperioden, men
även fortsatt utredning av kapacitetsbrister i farleden till Göteborg föreslås. Utöver de
namngivna åtgärderna kommer ett antal mindre åtgärder, så kallad trimningsåtgärder,
att genomföras under planperioden. Några som nämns i planförslaget är
muddringsinsatser i farlederna till Hargshamn och Sundsvall.
Förslaget till nationell plan för transportsystemet är upprättat av Trafikverket i
samarbete med flera aktörer. Förslaget omfattar åtgärder i infrastruktur för väg,
järnväg, sjö- och luftfart och utgår från gällande infrastrukturproposition samt direktiv
från regeringen. Det kommer nu att skickas på remiss. Regeringen väntas fastställa
den nya planen våren 2018.
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FINLAND FÖRST UT ATT TESTA LOTSNING FRÅN LAND
Finland förbereder för tester där lotsen är kvar i land och via uppkopplade system
leder fartyg rätt. I Sverige finns än så länge inga sådana planer, trots att denna fråga
lyftes redan för tio år sedan av Jonas Bjelfenstam som nu är GD på
Transportstyrelsen.
Lång kust, smala farleder, stora skärgårdsområden. Den finska och svenska
lotsverksamheten har många likheter. Större fartyg som befinner sig i främmande
farvatten har i flera hundra år behövt hjälp att ta sig in till de viktiga hamnarna.
Till viss del utförs dagens lotsningar på samma sätt i dag som den gjorde i slutet av
1600-talet när Finland och Sverige fick sin första officiella lotsverksamhet.
Men i Finland förbereds nu en lagändring för att göra det möjligt att testa fjärrlotsning,
vilket innebär att lotsen stannar i land och från en central dirigerar fartyget rätt. Finska
statliga bolaget Finnpilot planerar att starta tester i en utvald finsk hamn 2020.
– Fjärrlotsning måste vara minst lika säker som lotsning är i dag, och vi tänker att det
ska göra lotsning ännu säkrare. Det kan också bli billigare. I dag utgör lotsens själva
transportkostnad, när lotsen åker till eller från ett fartyg, en tredjedel av hela
kostnaden för lotsning i Finland, säger Kari Kosonen, vd för Finnpilot till tidningen Ny
Teknik.
I testerna ska farledsmärken förses med sensorer, till exempel så kallad lidar, som är
laserradar för avståndsmätning.
– Lidar kan ge exakta positioner för var ett fartyg befinner sig och en bild av området.
Vi kan inte bygga upp ett sådant här system kring GPS, där det finns för många
osäkerheter. Lidar ger en väldigt skarp bild. Med lidar kan vi också se små båtar.
Problemet kan vara att räckvidden inte är så stor. Detta kan betyda att vi behöver
många lidar, säger Kari Kosonen.
Sensorerna ska kommunicera både med ett fartyg och med en lotscentral i land.
Sensorerna är till stor del teknik som redan finns. Till exempel används lidar i
utvecklingen av självkörande bilar. Men det finns behov av teknikutveckling på andra
områden, som bättre system för ruttplanering.
Inom flygtrafik finns standardiserade system för kommunikation om flygvägar, där
flygbolag och flygtrafikledningar delar information med varandra. För sjöfarten finns
inte lika utvecklade system. Men det pågår ett arbete med det som kallas Sea Traffic
Management, STM, där alla parter inom sjöfarten ska ha en uppdaterad bild av hur
fartyg rör sig. Svenska Sjöfartsverket leder ett stort EU-projekt för att införa STM.
Testerna för fjärrlotsning i Finland ska utföras tillsammans med universitet eller
forskningsinstitut i Finland, samt rederier. Ett konsortium ska bildas, men vilka som
ska ingå är inte klart. Inte heller vilken hamn som ska bli testhamn.
Sveriges Skeppsmäklareförening
(The Swedish Shipbrokers’ Association)

Nr 9 2017 – sidan 5
www.swe-shipbroker.se

I Sverige finns dock inga planer att följa Finland i spåren, trots att näringen föreslagit
det i åratal. Redan i utredningen Lotsa Rätt som leddes av Jonas Bjelfenstam
föreslogs att frågan skulle utredas vidare och att försök på utvaldas platser skulle
göras med så kallad fjärrlotsning.
– Det är ingenting vi arbetar aktivt med än så länge, säger Siv Thorsköld,
handläggare för sjötrafik på Transportstyrelsen.
Hon leder en arbetsgrupp som gör den översyn av lotsplikten i Sverige där även
Sveriges Skeppsmäklareförening ingår som en referensgrupp. Arbetsgruppen utreder
hur lotsplikten ska bli riskbaserad, i stället för att utgå från vilken storlek och vilken last
ett fartyg har. En av parametrarna som ska vägas in i en riskbedömning är vilka
tekniska hjälpmedel som finns ombord.
– Det är osäkert om lotsning från land ryms i definitionen av lotsning som finns i
förordningen om lotsning och att titta på fjärrlotsning ingår inte i vårt uppdrag. I
arbetet undersöker vi hur lotsplikten kan bli riskbaserad för att resurserna ska
utnyttjas där de gör mest nytta. Vi tittar på hur lotsplikten ska utformas, inte på hur
utförandet av lotsning ska ske.

FÖRSÄKRINGSKURS OCH BEHOVET AV TYDLIGHET
Totalt 18 personer från medlemsföretag, rederier och lastägare deltog i föreningens
egendesignade försäkringskurs, som gjordes i samarbete med försäkringsmäklaren
Fairwater Marine AB. På schemat stod redarnas försäkring i form av kasko, P&I,
FD&D och krigsförsäkring samt befraktarnas försäkringsbehov för de skador de kan
åsamka fartyget eller tredjeman. Men det viktigaste för de flesta deltagarna var ändå
behovet av skeppsmäklarnas ansvarsförsäkring. Resten kan mest räknas till nyttig
allmänbildning för alla som är verksamma inom sjöfarten.
Robert Hodge från den internationella transportörförsäkringsföreningen ITIC varnade
bland annat för att många fartygsagenter tror att de knappt behöver en
ansvarsförsäkring eftersom de bara agerar ”as agent only”.
Det begreppet reglerar egentligen bara förhållandet mellan en säljare av t ex en
stuveritjänst och agenten som beställare. Men det viktiga är då att agenten uppger
att man agerar ”as agent on behalf of NN” det vill säga, man måste uppge den
egentliga beställaren redan vid beställningsögonblicket. Självklart kan man
fortfarande som agent göra fel i en sådan beställning och då bli skadeståndsskyldig
till uppdragsgivaren, utifrån sitt eget agerande. Eller göra ett annat fatalt misstag.
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Daniel Andersson, STL Shipping; Joakim Arnesson, OP Ship; Kim Gudmundsson GAC; Karl Parleby Thor
Shipping & Transport; Anders Ivarsson, ACL och Lukas Jönsson, GAC var bara några av de som lyssnade på
bland andra Robert Hodge, ITIC.

När man försöker begränsa sitt ansvar genom olika avtal är det också viktigt att man
är säker på att uppdragsgivaren förstått innebörden av ansvarsbegränsningen. Om
man inte lyckas bevisa det, eller om ansvarsbegränsningen anses för ogynnsam ur
uppdragsgivarens synpunkt, kan en domstol i stället säga att begränsningen inte
gäller alls, och då kan man stå där med ett obegränsat ansvar! Om det då inte följs
av en god ansvarsförsäkring kan det sluta illa.
Sveriges Skeppsmäklareförening har sedan länge ett särskilt försäkringspaket som
är upphandlat för föreningens medlemmar hos ITIC och den som vill veta mer kan
kontakta kansliet. Under det närmaste året kommer vi att utveckla produkten
ytterligare så mer information kommer även automatiskt via Skeppsmäklarnytt.
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HAMNKONFLIKTEN LOCKADE SVENSKT NÄRINGSLIV
TILL GÖTEBORG

Carola Lemne lyssnar intresserat på APMTs vd Henrik Kristensen som visar utvecklingen för hamnen
sedan januari 2016 till vad han hoppas ska bli resultatet för 2017.

När Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne besökte Göteborg kom hamnkonflikten
åter i fokus. Vid ett mycket välbesökt medlemsmöte med tillresta från bland annat
Karlsborg, Borås och Lysekil gavs en mycket tydlig bild av hamnens utveckling under
det senaste året. Vad är det man säger, en bild säger mer än tusen ord?
Samma dag hade även föreningens Containerråd ett möte med Henrik Kristensen
och den övriga APMT-ledningen. Även då andades APM en försiktig optimism inför
framtiden, samtidigt som frustrationen var mycket stor över att regeringens
utredningsman inte kommer att presentera sina förslag till ändringar förrän i maj.

KURS OM NYA PERSONUPPGIFTSLAGEN:
21 NOV I GÖTEBORG, 30 JAN I STOCKHOLM
Föreningen fortsätter sitt arbete med att arrangera nyttiga kurser för medlemmar och nu
har turen kommit till en helt egenutvecklad kurs om den nya personuppgiftslag som börjar
gälla i vår inom hela EU.
Det blir advokaterna Jörgen Sköld och Karin Odkrans från Morris Law som ger oss all
relevant fakta om den nya förordningen om hantering av personuppgifter som träder i
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kraft den 25 maj 2018. Då krävs att vi anpassar både vårt förhållningssätt kring
personuppgifter och våra datasystem. Är du redo? Annars behöver du den här kursen!
Kursen riktar sig till alla företag som har kunder, anställda eller förmedlar personuppgifter
till myndigheter, kort sagt: det här blir en kurs som alla behöver!
Vi ger den i form av en endagskurs i i Göteborg den 21 nov samt i Stockholm den 30
januari.

Upplägget är det samma den 21 nov som 30 jan:
08.30

Kaffe och smörgås, registrering

09.00

Varför en ny personuppgiftslag? Varför EU-direktiv?
Hur stora är böterna om man inte följer lagen? För vem och vilka
gäller lagen?

10.15

Fikarast

10.30

Vilka krav finns på aktörer som bedriver verksamhet, såväl
maritim som annan?
Det här betyder lagen generellt för:
- kundregister och CRM-system
-e-postadresser
- personalregister
- medlemsregister

11.30

Vad är det för skillnad på uppgifter som berör personer från ickeEU-land och personer inom EU?

12.00

Lunch

12.45

Work shop: Vad betyder lagen specifikt för sjöfarten?
- hanteringen av besättningslistor
- annat som ska in i MSW
- vad tror du blir svårast att genomföra?
Skicka in dina problemställningar senast två veckor före kursstart
för att få chans att få med dem (avidentifierade) i workshopen!

15.00

Fikarast

15.30

Redovisning och praktiska tips om implementering

16.30

Summering, kursutvärdering och diplomutdelning

17.00

Avslut, allra senast
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HÖSTMÖTE 9 NOV OM HAMNKONFLIKT, MSW OCH EMSA
Stadsmuseet, Wallenstamsalen, Norra Hamngatan 12
09 00 Sjöfartsverket bjuder på morgonfika och 9 30 blir det Diskussionsforum MSW:
Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Tullverket svarar på frågor
Sjöfartsverket bjuder in till ett avstämningsmöte där alla fyra myndigheter deltar och svarar på alla frågor
som ni senast den 20 oktober skickar in till kansliet! Alla är välkomna, utan kostnad, men efter anmälan!
Lunch och efterföljande seminarium ingår dock bara för dem som bokar heldag.

11 45 Fisklunch i Bekzenska Valvet, i Stadsmuseet
12 30 Inledning och kort introduktion
Berit Blomqvist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening.

12 45 Världsläget och Sverigekonjunkturen
Henrik Larsson, omvärldsanalytiker SEB

13 00 Samarbete för konkurrenskraft
Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket

13 20 STM, snart är det verklighet - är du redo för förändringen?
Ulf Siwe, Sjöfartsverket berättar om senaste utvecklingen vad gäller Sea Traffic Management

13 40 GDPR – är du redo för nästa års stora datautmaning?
Jörgen Sköld och Karin Odkrans från Morris Law ger en kort introduktion i den nya förordningen om
hantering av personuppgifter som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Då krävs att vi anpassar
både vårt förhållningssätt kring personuppgifter och våra datasystem. Är du redo?

14 00 EMSA – EUs sjösäkerhetsbyrå – med uppgift att stärka Europas sjöfart
Markku Mylly, generalsekreterare på European Maritime Safety Agency berättar om verksamheten och
om planerna på ett nytt European Single Window

14 45 Kafferast
15 15 Är den svenska modellen hotad på allvar?
Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar

16 00 Debatt: Hur ska huvudkontoren i Taiwan och New York återfå förtroendet för
Sverige? Och vad gör svenska politiker?
Representanter för föreningens Containerråd, alliansen och regeringspartierna
Slut: 16.45

18 00 Samling vid Södra Hamngatan 11 för Shipbrokers Dinner i Chalmersska Huset
* Välkomstdrinken intas i det gamla bankvalvet och uppe i salongen
* Middagen serveras i de vackra salongerna där en gång superkargören William
Chalmers bjöd vänner och kollegor från Svenska Ostindiska Companiet till bords
Mer info och komplett program: besök vår hemsida: www.swe-shipbroker.se
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NYTT STIPENDIUM FÖR PRIVATPERSONER SOM LÄSER
ICS TUTORSHIP
Sveriges Skeppsmäklareförening har fått ytterligare ett bidrag från Clarence Dybecks
Stiftelse för Sjöfartsutbildning som gör det möjligt för oss att dela ut ytterligare några
stipendier på upp till 10 000 kr i stipendium till de privatpersoner som läser vår
internationella skeppsmäklarutbildning ICS Tutorship. Den som är intresserad av
utbildningen, kan skicka efter mer information från kansliet, info@swe-shipbroker.se.
Och den som inte får utbetalningen betald av sin arbetsgivare kan alltså söka
stipendiet.Redan under våren hade vi möjlighet att dela ut två stipendier:
Max Thörn, överstyrman inom offshore som så småningom vill gå i land och bli köpoch försäljningsmäklare fick 10 000 kr i lägre kostnader för att kunna studera och
tentera i ämnena Ship Sale and purchase och Shipping Business. Han klarade båda
med glans!

- Jag är oerhört tacksam för stipendiet då det möjliggjorde att jag kunnat vidareutbilda mig
och genom detta nu kommit in hos Brax Shipping som trainee broker, säger Max Thörn.
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Claes Gunnarson, har lång erfarenhet i sjöfartsbranschen genom DSV Air & Sea.
Han fick halva kostnaden betald för sin anmälan till Liner Trades vilket han också
klarade. Han fortsätter i höst med Dry Cargo Chartering.
- Det är givande att få papper på de många praktiska kunskaper som förvärvats
genom åren. Genom mina Tutorshipstudier har jag mött många kunniga och
engagerade handledare som sporrat mig till att hålla uppe studietakten och inbjuder till
intressanta diskussioner. Jag är glad och tacksam för att studierna nu blir billigare för
mig!
En annan av dem som sökt och fått stipendiet för i höst beviljat är Camilla Collin
som idag arbetar som andrestyrman och som så småningom vill gå i land. Hon läser
en Professional Qualifying Examination och har anmält sig till de tre ämnen (av sju)
som återstår för henne. Tack vare stipendiet har vi kunnat sänka hennes kostnader
med 10 000 kr och dessutom sätta henne i kontakt med en medlem i Karlstad,
hennes hemstad.

- Jag vill verkligen tacka Clarence Dybeck och hans Stiftelse för att den
uppmärksammar och underlättar för oss att gå vidare med våra studier. Det
uppskattas, säger Camilla Collin.
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NORDISKT MÖTE I OSLO

Varje höst träffas de nordiska skeppsmäklarföreningarna för utbyte av erfarenheter
och för att lära av varandra. I september var det den norska föreningen som stod värd.

TVÅ NYA MEDLEMMAR
Vi är glada varje månad när vi får möjligheten att välkomna nya medlemmar och i
september blev det till och med två nya.
Swedmar Shipping Services AB
Sven Källfelts gata 206, 426 71 Västra Frölunda
Kontaktperson: Sara Lind
Telefon: 031-7499 785
Swedmar Shipping Services AB är ett nystartat agency- och servicebolag med
verksamhet över hela Sverige, men med bas i Göteborg.
Northern Energy & Supply AB
Fiskebäcks Hamn 22, 426 58 Västra Frölunda
Kontaktperson: Henrik Malm
Telefon: 031-3100 270
Northern Energy & Supply AB är logistikbolaget som ingår i NOS, Northern Offshore
Services, och beskriver sig själva som ”länken mellan land och hav”!
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KALENDARIUM
Oktober
11
15
15-19

Farledsavgiftsgruppen sammanträder i -Göteborg
Sista dag för anmälan att skriva ICS Tutorship i nov
FONASBA, Dubai

November
9
10
15
13-23
21

Höstmöte, Göteborg
Styrelsemöte, Göteborg
Kundråd, Sjöfartsverket, Stockholm
Tentamensskrivningar ICS Tutorship, Göteborg
GDPR-kurs, Göteborg

2018
Januari
30
30
Mars
15
16

GDPR-kurs, Stockholm
Vintersjöfartsråd, Stockholm
Styrelsemöte, Luleå
Det 99:e årsmötet, i Luleå

3 maj 2019 har vi vårt 100-årsjubileum i Stadshuset i Stockholm!
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Vopak Agencies Sweden AB SÖKER FARTYGSAGENT TILL Göteborgskontoret
Vopak Agencies Sweden AB är ett filialkontor till Vopak Agencies B.V, Holland.
Bolaget har verkat inom shipping i snart 400 år och ställer höga krav på säkerhet, etik och
standard på det arbete som utförs.
Vopak har en långvarig kundrelation med dom flesta stora aktörer i branschen framförallt på
oljesidan och arbetar för att uppfylla dom krav som ställs på oss både av våra kunder och på
den nivå som vi själva strävar efter.
Vi söker nu en fartygsagent till vårt Göteborgskontor som kan hjälpa oss att uppfylla detta.
Du skall, förutom att du besitter en god social kompetens, kunna jobba på obekväma
arbetstider där även helger ingår. Tidigare erfarenhet och utbildning inom till exempel Sjöfart
& Logistik är starkt meriterande.
Kravspecifikationer:
•
•
•
•
•
•
•

Tidigare erfarenhet som fartygsagent (en bonus)
Flytande engelska & svenska i tal och skrift
God social och kundorienterad kompetens
Självgående och flexibel
Stresstålig
God IT kunskap
Körkort

För frågor vänligen kontakta General Manager/Kjell Lorentzon tel 070-967 66 42.
kjell.lorentzon@vopak.com

Ansökningar skickas till:
Vopak Agencies Sweden AB
Smörjoljegatan 21
418 34 Göteborg
Sista ansökningsdag 2017-11-15
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