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SJÖFARTSVERKET HÖJER BÅDE LOTS- OCH
FARLEDSAVGIFTERNA REJÄLT INFÖR 2022
Det blev inga höjningar den 1 september, men de tidigare aviserade höjningarna från
och med årsskiftet ser ut att genomföras. I alla fall om förslagen som finns i
Sjöfartsverkets remiss går igenom.
I korthet ökar lotskostnaden med 10 procent från nyår och farledsavgifterna med 9,1
procent. För de rederier som uppbär miljörabatt stannar höjningen dock på en
procent. Höjningen av farledsavgifterna generellt ska alltså framförallt användas till
att genomföra det ”bonusmalus-system” som vi kämpat emot allt sedan vi hörde talas
om det för första gången för snart två år sedan.
Nedtrappningen av avgiftsreduktionen för fjärrzonstrafik och utfasningen av
avgiftsreduktionen för turn-around anlöp kommer också att genomföras från nyår.
Remissen kom alldeles nyss och kommer att bearbetas framförallt av vårt lots-och
farledsråd som kommer att lämna remissvar senast 1 oktober.
Sjöfartsverket skriver i lotsremissen bland annat:
” Sedan 2000 har antalet lotsningar sjunkit från 46 000 per år till som lägst drygt 30
000 stycken. Orsaken är bl.a. att fartygen har blivit större, och därmed kunnat erhålla
en högre fyllnadsgrad på godset, lågkonjunktur samt att mer gods transporteras
landvägen. Från 2017 till 2019 hade dock antalet stabiliserats på en nivå om cirka 33
500 lotsningar per år.
Under 2020 har Covid-19 haft en stor påverkan på sjöfartsnäringen, vilket
återspeglas i att Sjöfartsverkets avgiftsintäkter inom lotsområdet minskade med cirka
40 mnkr jämfört med 2019. Antalet genomförda lotsningar minskade med cirka 10
procent under 2020 jämfört med 2019, till strax över 30 000 lotsningar. Denna
minskning av intäkter kan inte Sjöfartsverket på kort sikt kompensera genom
neddragning av personal eller verksamhet. Orsaken till det är att Sjöfartsverkets
uppdrag att tillhandahålla lotsning medför ett tillgänglighets- samt
likabehandlingskrav att i alla hamnar i hela Sverige, dygnet runt, inneha en
lotsberedskap. Sjöfartsverkets kostnader är således till stor del fasta på kort- och
medellång sikt oaktat antalet anlöp.
Det föreligger fortsatt stora osäkerheter kring såväl världsekonomins utveckling som
sjöfartsbranschens återhämtningstakt till följd av Covid-19 pandemin. Det sistnämnda
gäller inte minst kryssnings- och passagerartrafiken. Enligt Sjöfartsverkets budget för
2021 beräknas antalet lotsningar återhämta sig något från 2020 men inte komma upp
i den nivå som varit åren innan, bl.a. beräknas en stor del av den s.k.
kryssningstrafiken fortfarande utebli under sommaren 2021.”
Sjöfartsverket beräknar att höjningen av lotsavgifterna ska ge en intäktsökning om
cirka 60 mnkr för 2022. Intresserade medlemmar kan få samtliga förslag i sin helhet
via kansliet.
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GRÄNSPOLISENS NYA REGELTILLÄMPNINGAR
OMÖJLIGGÖR BESÄTTNINGSBYTEN I VISSA HAMNAR
Just när många trott att allt ska återgå till det nya normala, ställs man ändå inför
oväntade problem. Det gäller särskilt de fartygsagenter som arrangerar
besättningsbyten i Stenungsund, Brofjorden och Uddevalla.
Plötsligt har nämligen EU upptäckt att just dessa hamnar inte blivit listade i den
föreskrift som gällt sedan 2015 och som reglerar vilka hamnar som anses vara
rättsäkrade gränsövergångsställe, det vill säga platser där man kan kräva att
gränspolisen stämplar de visum som avmönstrande sjömän behöver för att kunna
lämna Schengenområdet.
Tidigare har gränspolisen kommit dit och skött alla kontroller, alternativt har
sjömannen skjutsats till Landvetter där alla kontroller skötts innan flyget tagit honom
vidare.
Nu skulle det vara slut på detta, nu får inte sjömannen sätta sin fot på kajen utan att
kontrollen görs först. (Däremot har han fortfarande rätt att vistas ute samhället under
själva hamnunderhållet, men alltså inte rätt att avmönstra utan att först kontrolleras.)
Det går alltså per definition inte att ta sig till ett gränsövergångsställe för sjöfarten
med annat transportmedel än båt eller fartyg och därmed omöjliggörs
besättningsbytena i dessa hamnar.
Det är en sak att fartygsagenten förlorar ett uppdrag, men det är naturligtvis värre för
den filippinare som, efter sex månader inte vill annat än att komma hem till familjen,
nu kanske måste stanna kvar en extra månad tills fartyget gör nästa hamnuppehåll.
Peter Andersson, vd på Ferm & Olsson i Brofjorden och Stenungsund är en av dem
som sett frustrationen i ögonen på besvikna sjömän.
- Jag vill poängtera att Stenungsunds hamn byggdes 1965 och allt sedan dess har vi
mönstrat av och på sjömän i hamnarna här. Under 56 år så har det gått väldigt bra
utan att på något sätt äventyra rättssäkerheten. En bedömning är att vi under
överskådlig tid har haft mellan 400 och 500 sjömän som årligen mönstrat på och av
sina fartyg i Stenungsund och Brofjorden.
Sveriges Skeppsmäklareförening har haft massor av kontakter med både NOA och
polisens region väst. Vi vet att det är många som just nu arbetar för fullt för att lösa
problemet så fort som möjligt. Att ändra i föreskrifter är dock inget som görs i en
handvändning. Fram till dess har vi förstått att gränspolisen inte tillåter några som
helst avmönstringar i de hamnar som inte finns med på listan.
Vi fortsätter självklart att bevaka den här frågan och uppmanar de medlemmar som
har besättningsbyten i närtid, och där liknande problem uppstår, att kontakta kansliet.
Ladda gärna ner listan över alla gränsövergångar. Länk!
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KANSKE SISTA CHANSEN ATT GÅ VÅR HÖGT
UPPSKATTADE BEFRAKTNINGSKURS
Vilka av företagets anställda behöver en kunskapsinjektion i höst? Hur ska vi fira att vi
äntligen kan börja träffas igen, och lära oss mer tillsammans med andra?
Då vår uppskattade kurslärare Patrick Hillenius flaggat för att den här kursen kan bli den
sista för honom gäller det att inte tveka längre. Vi kan nu erbjuda fem platser till dem som
först anmäler sig!
Anmäl alltså era kunskapstörstande anställda till vår befraktningskursen den 28 och 29
september, i Stockholm, på Haymarket Hotel vid Hötorget.
Det blir två dagar fyllda med insikter om sjöfartens blodomlopp – befraktning!
Antalet är begränsat och genomförs självklart efter Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Vilka vänder sig kursen till?
* Alla som kommer i kontakt med befraktning på skeppsmäkleri eller rederi.
* Den som arbetar inom industri eller handel och köper in sjötransporter.
* Andra sjöfartsanställda som vill bredda sina sjöfartskunskaper.
* Även andra som vill förkovra sig i sjöfartens villkor, oavsett om man jobbar på
Sjöfartsverket, Tullverket, Trafikverket eller Transportstyrelsen.
Kursen bygger på en blandning av undervisning och problemlösning i grupp.
Sveriges Skeppsmäklareförening är kursarrangör, men all undervisning ges av
skeppsmäklare Patrick Hillenius, före detta vd på Gothenburg Chartering i Göteborg.
Patrick Hillenius har arbetat med torrlastbefraktning i över 30 år. Han är en uppskattad
föreläsare på World Maritime University, Malmö, och har också i många år undervisat i
befraktning på Sjöfart och Logistik på Chalmers.
Hela programmet inklusive kursmaterial, lunch, fika och middag kostar 9 000 kr exkl
moms, per person. Medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening har rätt att söka
stipendium för anställda som går kursen.
Undervisningen sker på Haymarket Hotel, Hötorget 11–13, nio minuters promenad från
Stockholms Central. Vi har förbokat ett antal hotellrum från tisdag till torsdag samt några
rum för en natt. Pris: 1 300 SEK, inkl frukost/en natt. 2 500 kr för två nätter.
Läs hela kursupplägget: Befraktningskurs. Eller gå direkt till anmälningslänken: Länk
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100 ÅR AV NORDISKT SAMARBETE OCH UTVECKLING

Den 12 augusti anordnade Sveriges Skeppsmäklareförening Nordiskt Skeppsmäklarmöte
– i samma lokaler (Hotel Palace som nu heter Pigalle) och på dagen 100 år efter det
absolut första nordiska mötet den 12 augusti 1921!
Dagen började med lunchkryssning i Göteborgs hamn där vd Elvir Dzanic och
styrelseordförande Cecilia Magnusson guidade oss genom hamnens både nuvarande
och snart utbyggda hamndelar. Efter själva mötet där bara vd och ordförande i de
nordiska länderna deltog (en del via länk) vidtog en 100-årsmiddag i Fürstenbergska
galleriet där historiens vingslag kändes nästan fysiskt. Där medverkade även styrelsen.

Lisa Björklind, Gustav Bergman, Eric Hjalmarsson, Hans Nicolai Edbo, Tom Engø, Johan Ehn, Anna-Karin
Ekman, Jesper Sebbelin, Ida Kristoffersson, Berit Blomqvist, Fredrik Hermansson, Cecilia Magnusson, Elvir
Dzanic, Maiken Meyer. Göran Lissel, Mathias Nilsson, Anna Derkum, Jacob Svane och Grete Noer.
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LOSSNINGSTILLSTÅNDENS VARA ELLER ICKE VARA
Sveriges Skeppsmäklareförening har nu efter alla turer med Tullverket försökt göra
något åt problemen med lossningstillstånden. Vi citerar nedan ur vårt brev till
Tullverkets gd Charlotte Svensson:
”Vi vet att man måste avvakta med att påbörja lossning till särskilt lossningstillstånd
getts. I de allra flesta fall görs detta också, helt enligt reglerna.
Samtidigt vill vi påtala att detta inte alltid är så enkelt som det verkar. Jag har varit vd
för Sveriges Skeppsmäklareförening i snart 20 år och redan under mitt första år
pratades det mycket om hur allt skulle förenklas och underlättas för sjöfarten, och då
framförallt de administrativa rutinerna. Sanningen är dock att det i många fall gått åt
helt andra hållet. Administrationen har ökat, inte minskat.
Förr faxade man in alla nödvändiga dokument och om allt var rätt ifyllt blev det
godkänt och fartyget kunde påbörja lossningen.
Om det av något skäl blev fel blev den inrapporterande fartygsagenten uppringd av
fartygsklareringen som förklarade vad som fattats så att det kunde åtgärdas innan
lossning.
På något sätt trodde vi att det skulle bli ännu bättre när Tullverkets fartygsklarering
övergav faxen och anslöt sig till MSW. Mycket har också blivit bättre, men framförallt
är allt numera bara ettor och nollor; svart eller vitt.
Vi förstår att detta är mera rationellt och säkert mera kostnadseffektivt för Tullverket,
men för sjöfarten som helhet har det inte blivit bättre. Tullverket vägrar nämligen
godkänna inrapporteringen innan ett ATA utfärdats, vilket inte görs förrän fartyget
ligger vid kaj.
Eftersom sjöfarten i många fall kommer in mitt i natten och då även vill påbörja
lossningen blir det helt orimligt att fartygsagenten, som inte har med själva
lossningen att göra, ska behöva ställa klockan på kanske 03 00 för att gå upp till
datorn, logga in på MSW och kontrollera att lossningstillståndet har getts. Vi har fått
MSW att lägga in så att ett automatiskt ATA kan utfärdas, vilket gör att
lossningstillståndet också kan ges automatiskt – om allt är rätt. Men om något blivit
fel vid själva inrapporteringen kommer alltså inget lossningstillstånd och det kan man
inte veta om man inte loggar in på MSW.
Egentligen förstår vi inte varför det inte kan utfärdas ett lossningstillstånd när alla
handlingar kommer in? Varför behöver ni ett ATA? Ni får gärna förklara bakgrunden
till detta beslutet för oss. Men om det nu behövs vill vi ändå se lättnader, vi vill föreslå
att ni åtminstone inför ett preliminärt lossningstillstånd.
Vårt förslag till lösning på det här problemet är därmed följande:
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När fartygsagenten rapporterat in allt till MSW, och Tullverket sett att allt är rätt ifyllt,
ges ett preliminärt lossningstillstånd. Därmed kan agenten rapportera detta vidare till
befälhavaren som nu vet att preliminärt lossningstillstånd nu utfärdats, dvs att all
pappersdokumentation är i sin ordning.
Detta preliminära lossningstillstånd går sedan antingen direkt över till att definitivt
lossningstillstånd, eller så kommer ett sms till tjänstgörande agent om att något är fel.
Det behövs ingen mänsklig hand på det sms:et, det kan skötas helt automatiskt. Den
agent som inte fått ett sms kan alltså lugnt utgå ifrån att allt är i ordning!
Vi skulle gärna vilja se en förändring av procedurerna så som vi skissat ovan och vi
ser fram emot ett svar från Tullverket om detta.
Svar kom också:
”Tack för ditt brev och för att du delar med dig av era tankar när det gäller
lossningstillstånd.
Den fråga som du tar upp gäller Maritime Single Window (MSW) som införts i
enlighet med EU:s direktiv om rapporteringsformaliteter (Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/65/EU). MSW innebar förenkling, harmonisering och en
övergång till en mer elektronisk hantering. Nu arbetar vi dock vidare med nya
lösningar i arbetet med European Maritime Single Window Environment (EMSWe)
som syftar till ytterligare digitalisering, modernisering och förenkling.
Ett viktigt led i arbetet med EMSWe är att blicka tillbaka för att se vilka förbättringar
som kan göras inom ramen för lagstiftningen. Därför är den information som du
lämnat värdefull för oss i det fortsatta arbetet med EMSWe; det är endast genom ett
samarbete mellan olika intressenter som den bästa lösningen kan tas fram.”
Eftersom vi ändå inte kände oss helt nöjda blev det ytterligare ett brev med önskan
om flera förtydliganden:
Samrådsgrupp?
Skulle det kunna vara möjligt för oss att bilda någon form av samrådsgrupp för att
förstärka möjligheterna att EMSWe blir så bra som vi önskar? Vi skulle gärna se en
sådan grupp och vill gärna veta hur du ställer dig till detta. Vi har flera kunniga
medlemmar som kan delta.
Varför inte ett preliminärt lossningstillstånd?
Vi skulle också gärna vilja veta exakt varför det inte går att få ett preliminärt
lossningstillstånd som gäller all dokumenthantering?
Eller egentligen, varför kan man inte få lossningstillstånd innan fartyget
anländer kaj?
Egentligen förstår jag inte varför man inte kan få det slutgiltiga lossningstillståndet
direkt när allt som rapporterats in godkänts? Även om man får lossningstillstånd en
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timme innan kaj kan man ju inte påbörja lossningen förrän man kommit dit. Vad är
det som gör detta omöjligt?
Av vilken exakt anledning sätter EU käpparna i hjulet för preliminärt
lossningstillstånd?
Men framförallt, varför kan man inte få ett preliminärt lossningstillstånd som bara
gäller godkännande av dokument som rapporterats in i MSW? Exakt varför sätter EU
käpparna i hjulet för detta?
Vi hoppas på svar inom kort.

BOKA 11 NOVEMBER FÖR ÅRETS SKEPPSMÄKLARMÖTE

Visst måste vi kunna ses i november, i alla fall vi som är fullvaccinerade, eller hur?

11 november kan möjligen kännas långt borta, men faktum är att snart är
sommarvärmen borta och höstmörkret här. Hur restriktionerna då ser ut är det väl
ingen som vet, men vi har i alla fall gjort vad vi kunnat genom att skriva en
debattartikel för att försöka få till stånd att vi, och alla andra som vill börja träffa andra
fullvaccinerade, verkligen också ska kunna träffas. Läs den här: Länk
Dagen börjar relativt tidigt med Sjöfartsverkets branschmöte som hålls i samma
lokaler som vårt höstmöte, med gemensam lunch däremellan.
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Programmet till Skeppsmäklarmötet är ännu inte klart, men rubrikerna kommer att bli
enligt nedan och de namn som är klara redan skriver vi ut redan nu:
12 00 Lunch i Stadsmuseets Restaurang
13 00 Berit Blomqvist hälsar alla välkomna
13 10 Trender och tendenser för svensk ekonomi, industri och konsumtion
Christian Dunér, TBC! förvaltar Understödsstiftelsens förmögenhet och ger oss en inledande
omvärldsanalys. Kan bli någon annan på SEB.

13 30 Covid-19 – hur påverkades sjöfarten?
Ej helt färdigplanerat.

14 00 Gränspolisen –snävare öppettider och nationell gränskontroll under EU-lupp
Ej helt färdigplanerat.

14 30 Tullverket – om miljonböter och ny EU-lagstiftning
Ej helt färdigplanerat.

15 00 Kafferast
15 20 Är linjesjöfarten i kris – eller täljer rederierna guld med smörkniv?
Christopher Pålsson och Nicklas Bengtsson på Lloyd’s List Intelligence ger oss hårda fakta vad gäller
volymer, marknadsandelar och vinstutveckling – globalt sett.

15 30 Linjesjöfarten, del 2: Varuägarnas dilemma
Ej helt färdigplanerat.

16 00 Linjesjöfarten, del 3: Rederier i stormen öga
Fredrik Hermansson, vd Greencarrier Agency; Birna Ödefors, vd Maersk Sweden och Eric Hjalmarsson på
Thor Shipping & Transport – om grundstötningen i Suez, vådan av att vara störst och den oväntade
volymökningen med Brexit.

16 30 Utdelning till årets Diplomerade Skeppsmäklare och om vår globala
skeppsmäklareutbildning
Ida Kristoffersson, Mårten Zetterberg och Lisa Björklind är nya i styrelsen och har alla gått vår
skeppsmäklareutbildning inom ICS. Nu förklarar de varför fler bör gå.
17 00 Öppet hus - Skeppsmäklareföreningens kontor
Postgatan 4, högst upp (eller incheckning på hotellet för er som behöver göra det)

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.
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ARBETSDOMSTOLEN: ”LOTSAR FÅR JOBBA EFTER 60
– PÅ ANNAT AVTAL”
En oenig arbetsdomstol konstaterade nyligen att Sjöfartsverket har rätt att låta lotsar
fortsätta jobba efter att de fyllt 60 år, bara de gör det under ett annat kollektivavtal.
- Att hålla en hög servicenivå till sjöfarten är helt avgörande för Sverige och därför är vi
väldigt tacksamma för att några av våra mest erfarna önskar jobba vidare efter 60 år och
vill därför ge bra förutsättningar för det. Det är glädjande att arbetsdomstolen håller med
om att det är möjligt att lotsar får jobba efter 60. Vi vill inte bidra till någon
åldersdiskriminering, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör Sjöfartsverket.
- Konklusionen av domen är att vi behöver ta fram separata avtal för de lotsar som vill
jobba vidare, vilket vi kommer göra omgående.
Sveriges Skeppsmäklareförening kan bara konstatera att detta är ett mycket viktigt mål
som gått våra medlemmars väg. Eftersom det fortfarande är brist på lotsar i flera
lotsområdet redan idag och medelåldern bland lotsar är hög, kommer det finnas ett behov
de närmaste åren av både nyrekryteringar och att lotsar väljer att jobba efter 60.
Den 16 september har Sjöfartsverket ett digitalt branschmöte med tema lotsning kl 10
00 – 11.30. Anmäl dig här: https://link.webropolsurveys.com/S/882E5FF294BA3726

MÅNADENS CITAT: SATSA PÅ NORRLANDSKRYSSNINGAR
Sjöfartsjournalisten Torbjörn Dalnäs skriver i Sjöfartstidningen:
”Det andra som slog mig under kryssningen till Höga kusten var återigen att vi i Sverige är
för dåliga på att utnyttja de vattenvägar som finns i vårt land. Resan från Härnösand tog
oss förbi Höga kusten-bron och igenom en skärgård där större fartyg än skärgårdsbåtar
är lika sällsynta som diamanter. I nära fem timmar stod jag och mitt resesällskap som
klistrade vid relingen för att njuta av den magiskt vackra skärgården och öar som Ulvön
och Älgön, sagolika fyrar som Högbonden och pittoreska byar som Norrbyn på Ulvön,
bestående av tätt liggande röda hus med båthus.
När man ser sådant undrar man varför det inte finns en svensk variant på Hurtigruten.
Med tanke på att det är omåttligt populärt bland både svenskar och utländska turister att
betala dyra pengar för att kryssa med de små fartygen på Göta kanal, är det
överraskande att det inte skulle vara möjligt att köra kryssningsverksamhet under
sommarhalvåret utmed den svenska kustens pärlor. Efter insikterna om Sveriges otroliga
skönhet under pandemins hemestrande hade jag inte tvekat om möjligheten funnits.”
Läs hela krönikan: ”Vi är för dåliga på att utnyttja de vattenvägar som finns i …”
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NYTT LÄSÅR I ICS TUTORSHIP – VÅR INTERNATIONELLA
SKEPPSMÄKLARUTBILDNING
Säsongen 2021-22 har dragit igång för ICS Tutorship, den internationella
skeppsmäklarutbildningen som Sveriges Skeppsmäklareförening administrerar.
Kurserna finns i tre olika nivåer:
1. Foundation Diploma – består av ämnet Introduction to Shipping plus ett valfritt
ämne i grupp 1
2. Advanced Diploma – består av ämnet Shipping Business plus ett valfritt ämne i
grupp 2
3. Professional Qualifying Examination – består av alla fyra ämnen i grupp 1 plus
tre valfria i grupp 2
Ämnena i grupp 1 (obligatoriska för nivå 3)
Introduction to Shipping
Legal Principles in Shipping Business
Economics of Sea Transport & International Trade
Shipping Business
Ämnena i grupp 2
Dry Cargo Chartering
Ship Operations & Management
Ship Sale & Purchase 2017/18
Tanker Chartering
Liner Trades
Port Agency
Logistics & Multi-modal Transport
Port & Terminal Management
Offshore Support Industry
Shipping Law
Marine Insurance
Shipping Finance
Höstens examen sker 15–25 november, med sista anmälningsdag den 13 oktober.
Men fram till och med 26 september är examensavgiften reducerad.
Vårens examen blir 16-26 maj, med sista anmälningsdag 11 april. Men det går bra att
anmäla sig redan nu för att få examensavgiften till reducerat pris.
Mer info om utbildningen finns på vår hemsida: http://www.swe-shipbroker.se/ICSTutorship Anmälningsblankett fås av kansliet: info@swe-shipbroker.se
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För personer som läser privat, och inte har något företag som betalar utbildningen,
finns det ett stipendium från Clarence Dybecks stiftelse för sjöfartsutbildning att få via
föreningen. Det är först till kvarn som gäller!
Det finns även möjlighet att få ett stipendium för att gå en prep-kurs i England. Då
drillas man i allt rörande utbildningen och examen under några intensiva dagar på
plats i England. På grund av pandemin är ingen kurs planerad i nuläget.
För den som är klar med sin utbildning och vill ta chansen att jobba ett halvår på ett
skeppsmäkleri utomlands finns ytterligare ett stipendium att söka.
Mer info om de olika stipendierna finns på hemsidan: http://www.sweshipbroker.se/Stipendium-f%C3%B6r-ICS-Tutorship

KALENDARIUM
September
16
16
28 – 29

Sjöfartsverkets digitala branschråd med temat lotsning
Halvtidskonferens om överflyttning från väg till sjö
Befraktningskurs, Stockholm

Oktober
13

Sista anmälningsdag novemberexamen i ICS Tutorship

November
11
11
15-25

Sjöfartsverkets branschmöte, Stadsmuseet i Göteborg
Skeppsmäklarnas Höstseminarium, Stadsmuseet i Göteborg
Examen i ICS Tutorship
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LOCATION: Piteå
For our new office to be opened in Northern Sweden, we are looking for experienced
Commercial ship agents, Wagenborg Northern Sweden
Do you want to be the eyes, ears, and hands on the ground for a shipowner deeply involved in all that is
happening in Northern Sweden? Are you proactive, keen to develop relations and at the same time want to
feel the dynamics in modern ports? Then Wagenborg Shipping Sweden AB might be the company for you.
Wagenborg Shipping Sweden AB is based in Malmö and a daughter company of Royal Wagenborg, a Dutch
family business in international maritime logistics. We will expand our logistics and commercial activities
by establishing a local presence in Northern Sweden. We are looking for two colleagues based in Piteå and
supported from our offices in both Malmö and the Netherlands, who will hit the ground running and take
on the challenges as port agents and commercial hands in Northern Sweden. One of you will mainly do
ship agency matters and the other one is more commercially oriented. The new Piteå-office will report to
Wagenborg Shipping Sweden AB in Malmö.
What will you be doing?
• You arrange all ship- and cargo related activities in the ports on a 24/7 basis, before, during
and after the ship has left the port.
• You book and receive cargo, keep shippers, crew, terminals and consignees informed and
hand out goods and be prepared to walk that extra mile to ensure a world class service mainly
for our RoRo vessels but also for our conventional vessels operating in the area.
• You arrange and keep track of ships equipment in the different terminals.
• You develop existing businesses and explore new opportunities from Umeå in the South up to
the Finnish border.
• You are based in Piteå and a few days of travelling, mainly within Sweden, should be expected.
Who are you?
• You are a social and hands-on type of person who can work independently and improvise.
• You are able to keep many processes alive, even in stressful situations.
• You have a relevant education within either the logistics or the maritime sector with several
years of related experience.
• You have proficient knowledge of English and Swedish, both written and spoken is required.
• You have good knowledge of IT and computers.
• You have a driving licence.
What do we offer?
• An interesting and fun yet very challenging and varied job in an international shipping
environment.
• An opportunity to work in an individual driven company where your actions will make a
change in processes and business opportunities.
• An opportunity to start an office from scratch and create your own routines and processes
under the support of Wagenborg.
• Study opportunities that match your talent and career wishes.
For more information, please contact our Managing Director Bengt Meuller
bengt.meuller@wagenborg.se or +46 40 937102. We will conduct interviews on an ongoing basis, please
send your application no later than September 10th to bengt.meuller@wagenborg.se.

Eller besök: https://www.wagenborg.com/career/vacancies/commercial-ship-agent
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AB CARL LUNDVALL SÖKER EN MEDARBETARE
Vill DU:

jobba med spedition, administration och klarering?

Är DU:

noggrann, flexibel, lagspelare, ansvarstagande samt villig att lära dig något nytt?

Har DU:

god social kompetens, B-körkort, goda kunskaper i Officepaketet?

Kan DU:

flytande engelska i tal & skrift, jobba obekväma arbetstider där
jourtjänstgöring under kvällar & helger ingår?

Söker DU:

utmaningar, frihet under ansvar, växlande arbetsuppgifter & arbetstider?

Då, kanske du är den rätta personen att jobba tillsammans med oss?
Förutom att DU har svarat JA, på ovan frågor så skall du också hjälpa till med övriga bestyr
som krävs på en liten arbetsplats. Du får gärna ha läst Internationell Logistik (fd. Sjöfart
och Logistik) då tidigare erfarenhet och utbildning inom yrket är meriterande, men ändå inget
krav. Vi utgår från att du är villig att lära dig hur vi arbetar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Initialt med en sex månaders provanställning,
med 14 dagars ömsesidig uppsägning. Vi arbetar måndag till fredag 08–17. Viss schemalagd jour,
oplanerad övertid samt besök i hamnar, flygplats och ombord på fartyg ingår. Körkort är ett
krav.
AB Carl Lundvall är ett litet bolag inom en större koncern med kontor på Nya Varvet. Vi arbetar
brett inom sjöfarten; vi hjälper våra kunder att ta rätt beslut. Vi måste alltså vara smarta
och hitta kompletta, innovativa lösningar.
Sista ansökningsdag: 2021-09-30
Anställning: Enligt överenskommelse med behov omgående
Ansökan och eventuella frågor adresseras till undertecknad
Patrick Andersson Whiteman
Mob. +46 708 256500
mejl: patrick@abcl.se

Gillar du sjöfart och vill ha den här vyn från ditt kontorsfönster? Skicka oss din ansökan!
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