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Sveriges Skeppsmäklareförening deltog nyligen i den internationella
Skeppsmäklareföreningen FONASBAs årsmöte i Vitoria, Brasilien. Ett drygt 100-tal
delegater från i stort sett alla världsdelar deltog i det veckolånga mötet. Berit Blomqvist
representerade Sverige och hon är även med i den Europeiska Skeppsmäklareföreningen
ECASBAs styrelse, vars möte inledde veckan. Göran Wramfelt var också med, men då
främst som representant för Shipbrokers´ Register.
Efter måndagens styrelsemöten i ECASBA och FONASBA fortsatte veckan med ECASBA
Seminarium på tisdagen, Chartering & Documentary på onsdagen, Liner & Port Agency på
torsdagen och veckan avslutades med besök i världens största bulkhamn, samt det officiella
årsmötet och den avslutande galamiddagen.
Det vill säga ganska likt det vi levererade exakt ett år tidigare när mötet hölls i Göteborg!

Några av deltagarna under FONASBAs årsmöten i Vitoria, Brasilien. Längst fram syns brasilianska delegationen, bakom
representanter från Peru och Japan. Längst bak, mellan brittiska och svenska delegationen, syns Bimcos vice
generalsekreterare Søren Larsen samt ordföranden i Bimcos Documentary Committee Francis Sarre.

Under ECASBAs seminiarum beslutades att man ska intensifiera sitt engagemang inom
Short Sea Shipping. Dessutom vill man utöka engagemanget utanför EU, så att FONASBA
till slut blir den självklara rösten för allt som rör Short Sea Shipping, världen över och inom
IMO.
– Vi ska börja med att inventera behovet av en samlande röst, men vi tror det kan behövas
en sådan samordning och då inte minst kan vi göra nytta inom IMO där vi redan har en
etablerad röst, förklarade ECASBAs ordförande Antonio Belmar da Costa.
Även effekterna av svaveldirektivet redovisades då detta varit en fråga som diskuterats vid
varje möte de senaste åren. Efter en genomgång i samtliga drabbade länder kunde
farhågorna sammanfattas med orden: ”Ingen större överföring till land syns eftersom vi har
räddats av de låga oljepriserna, men vem vet vad som händer när oljepriset går upp?”
På samma sätt kunde vi konstatera att tillgången på LNG än så länge matchar efterfrågan.
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Även där finns dock farhågor om vad som händer när övriga EU 2020 måste sänka
svavelhalten till 0,5 procent.
ECASBA är också en av 110 representanter i EUs Digital Transport & Logistics Forum,
DTLF. Forumet ska kunna ta upp digitaliseringens alla utmaningar för EUs samtliga
transportköpare - och alla transportslag!
– Vi har dock tillsammans med de andra europeiska branschorganisationerna uppvaktat
kommissionen för att få en särskild underavdelning för maritima frågor. Det verkar som det
gett resultat, de verkar förstå att skillnaderna är allt för stora för att avverka allt i en pott,
förklarade Antonio Belmar da Costa.
När det gäller Single Window visar det sig att Portugal är det EU-land som kommit längst,
här är även Tullverket inkorporerat och har så varit sedan start. Även Finland och Spanien
har kommit långt, men för övrigt var det nästan inga länder som blivit klara i tid till första
deadlinen i somras. Idag verkar de flesta länder dock ha kört igång med någon form av
Single Window, ungefär såsom vi gjort här i Sverige.
Däremot är vi ABSOLUT ensamma om att ta ut en avgift för kontrollen av efterlevnaden av
svaveldirektivet. De flesta andra SECA-länder verkar se det här på samma sätt som man
ser på ”port state control”, dvs alla kontrolleras utan kostnad, men om man upptäcker att det
finns brister ombord blir det kostsamt. En logisk hållning i övriga EU, men inte i Sverige!
2017 blir EUs sjöfartsår och det är också då nästa European Shipping Week kommer att
arrangeras, i Bryssel. Till dess har varje medlemsland förbundit sig att försöka etablera
kontakt med minst en EU-parlamentariker som är intresserad av våra frågor och därmed kan
bjudas in.
Nästa ECASBA Seminarium, den här gången i ordförandens hemland Portugal, planeras till
början av juni och då ska de deltagande ländernas representanter rapportera hur intresset
verkar hos parlamentarikerna.
Avslutningsvis beslutades att ECASBA ska försöka introducera någon form av
utbytessystem, EU-ländernas skeppsmäklarföretag emellan. Tanken är att en ung
skeppsmäklare ska kunna tillbringa tre månader i ett annat land och därmed öka både
språkkunskaper och nätverk. Detaljerna är inte klara, men Berit Blomqvist som utsågs till
koordinator för projektet, hoppas vi kan ha ett handfull européer involverade redan till
sommaren. Mer information i frågan kommer alltså.
Sverige bäst på Fonasba Quality Standard

Vi kunde också återigen konstatera att Sverige ligger i topp vad gäller antalet Fonasba
Quality Standard-certifierade företag. 58 av de 401 företag som certifierats världen över är
svenska. Men flera länder är nu på väg in i systemet och vid nästa möte kommer antagligen
Sveriges att ha halkat ner i ranking. Eller ska vi också öka? På vår hemsida har vi 103
företag listade som fartygagenter, men bara 58 med FQS-status…
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Bimco har redan tidigare gett sitt gillande till FQS-certifierade fartygsagenter och man har
även haft en artikel i ämnet i sitt medlemsblad. Under mötet utlovades ytterligare ett steg i
rätt riktning då Bimco lovade att ta med listan över FQS-certifierade företag på sin hemsida.
DA Desk är också ett ständigt återkommande tema. De verkar nu ha uppmanat de största
fartygsagenterna i varje land att betala in 70 USD per månad, alternativt 50 USD om man
binder upp sig för ett år i taget. För de pengarna ska man anses ”DA Desk approved”.
– Det är helt fel att vi ska behöva betala till dem, med det här systemet blir de en jättelik
global maktfaktor. Säg nej till deras krav, uppmanade Jeanne Cardona från den
amerikanska Skeppsmäklareföreningen.
DA Desk, med huvudkontor i Dubai, startade för några år sedan och dess funktion sades
från början vara att sköta bokföring och kontroll av alla utlägg som anslutande rederier haft i
all världens hamnar. Kritiken riktade sig mot att de samlade in massor av information från
fartygsagenter som dels orsakade dem extra administration, dels befarades leda till en
global monopolställning som sätter lokala fartygsagenter i en sämre ställning.
Containervägning har varit central inom Fonasba, allt sedan IMO fattade beslutet att strama
upp rutinerna. För trots att det alltid varit obligatoriskt att ange rätt vikt på de containers som
ska skeppas har det visat sig vara allt för slappt med tillämpningen. Vid en undersökning i
hamnarna vid Engelska kanalen visade det sig att 35 procent av alla undersökta containers
hade en annan vikt än den som stod på lastlista och manifest.
För att komma till rätta med detta har alltså IMO bestämt att efter den 1 juli 2016 får inga
containers lastas utan att det finns ett giltigt certifikat som visar på rätt vikt. Men den
undersökning som Fonasba gjort bland alla medlemsländer visar att endast sex länder
hittills kommit så långt att färdiga föreskrifter utfärdats. Och Sverige är inte ett av de sex.
Ännu så länge är det alltså ingen som vet exakt hur det här kommer att gå till i praktiken.
På vårt höstmöte den 26 november kommer vi att få veta mer i frågan av Sveriges
förmodligen enda expert i frågan Peter Andersson på MariTerm.

På möten av det här slaget är det naturligtvis mycket som handlar om erfarenhetsutbyte och
som en del av detta har Sverige tillsammans med USA sedan några år ordnat ett särskilt
sekreterarmöte, så att vi som arbetar på kanslierna kan lära av varandra.
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Att vi alla arbetar inom olika ekonomiska ramar stod särskilt klart vid det senaste mötet.
Bland FONASBAs 42 medlemsföretag finns allt från Kroatien med 27 medlemsföretag till
Italien som har över 600.
Engelska föreningen har 105 medlemmar och huvudkravet för medlemskap är att minst en
person i företagsledningen har klarat en PQE inom ICS, dvs den utbildning som även vi
förmedlar här i Sverige. I England får vissa av dessa företag mer än medlemsavgiften i retur
då de har rätt att få ersättning för att de inkasserar light dues (motsvarar vår farledsavgifter)
för brittiska sjöfartsverkets räkning.
Även Portugal och Belgien får inkomster via anlöpen, men i deras fall debiteras redaren en
summa för varje anlöp.
– Det finns inga belgiska rederier med anlöp i belgiska farvatten längre, och vi har sedan
länge inskrivet i våra stadgar att vi representerar alla rederier som anlöper belgiska vatten.
Det har aldrig varit några problem för oss att få dem att betala för anlöpen, berättade Hilde
Bruggeman på belgiska skeppsmäklareföreningen.
Den nederländska föreningen kunde berätta att de infört associerat medlemskap som på
kort tid gett dem 40 associerade medlemmar som var och en betalar 1 700 Euro per år,
vilket bidragit till en stabilisering av ekonomin.
Att förutsättningarna för verksamheterna är olika förstod vi också då Francis Zeimetz från
Panama kunde berätta att landets fartygsagenter fortfarande fakturerar enligt en fastställd
tariff som justeras varje år. Här i Sverige försvann ju tariffsystemet samma dag som vi gick
med i EU och länge höll Italien fast vid sitt system, men numera är det helt borta ur alla EUs
medlemsländer.
På fredagen bröt vi upp från konferensrummet för ett besök i världens största bulkhamn,
VALE-terminalen utanför Vitoria. Ett mäktigt besök.
VALE-maxfartyget Ore China lastar till exempel 395 000 ton järnmalm under 36 timmar och
endast tre timmar därefter ligger nästa fartyg vid samma kaj för samma procedur. Årligen
lastar VALE-terminalen 105 miljoner ton från de tre kajerna och enligt egen uppgift lär de
kunna fortsätta bryta malm i 150 år till.
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FINSKA SKEPPSMÄKLAREFÖRENINGEN VANN MÅL
Den finska Skeppsmäklareföreningen har en tid haft problem med den finska Tullen som vill
ålägga dem ett strikt ansvar för de uppgifter som rapporteras in till myndigheten, trots att de
inte själva haft någon möjlighet att kontrollera riktigheten i de dokument som förmedlats.
Föreningen har naturligtvis också protesterat mot det här synsättet och även formellt
överklagat till den finska justitiekanslern. Som nu gett dem rätt!
Kanslern konstaterar att Tullens 171/2013 endast poängterar mäklarens plikt att
omsorgsfullt fylla i informationen till portnet (NSW). Kanslerns konstaterar att ansvaret över
innehållet, av de intyg som ett fartyg har, ligger hos den myndigheten som utfärdat intygen.
Mäklaren ansvarar endast för att rätt, och giltiga, intyg skickas in. Endast försummelse eller
vårdslöshet anses straffbart i det här sammanhanget.

EN MÅNAD MED SINGLE WINDOW – DE FLESTA ÄR NÖJDA!
En tämligen ovetenskaplig undersökning bland Skeppsmäklareföreningens medlemmar
visar i alla fall en sak. Single Window är igång så som Sjöfartsverket planerat det och
de flesta användarna verkar hyggligt nöjda.
Kansliet frågade helt enkelt hur känslan bland medlemmarna varit nu under den första
månaden och de flesta verkar tycka att det efter lite inledande strul första veckan nu
bara blir bättre och bättre.
Om det besparat dem någon tid är mera tveksamt, i alla fall så man som man
fortfarande behöver lägga in lotsen separat via FRSen. Men de flesta verkar överens
om att de barnsjukdomar som ändå visat sig säkert kommer att korrigeras.
En återkommande kritik är dock att man allt för ofta loggas ut och får börja om igen.
Nedan följer en del av de kommentarer och förslag till förbättringar som kommit till
kansliets kännedom:
Det finns ett flertal aspekter som gör att det är krångligt att jobba i. Det som vi främst
upplever som ett problem är att man måste registrera last och besättning när man
lägger in ett fartyg, ofta information som man inte fått från båten när man lägger in den
för att hamnen ska kunna se den.
Vi önskar att det fick att ladda upp mer dokument istället för att öppna upp olika flikar för
att fylla i information. Exempelvis waste tar längre tid idag än tidigare.
När man ska registrera ett nytt anlöp och skriver in ett fartygsnamn kommer många
fartyg upp och man vet inte vilket man ska välja eftersom man inte kan IMO/Call sign på
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fartygen. Tips är att ha en flagga på varje båt för oftast vet man vilken flagga fartyget för
och då kan man lättare välja rätt.
En detalj som kunde förbättras är att när man lägger in flera anlöp i följd för ett och
samma fartyg så måste man avsluta föregående anlöp och sedan börja från börja och
söka ut fartyget på nytt. I det gamla systemet (FRS) kunde man bara trycka på en
knapp att man ville fortsätta registrera nytt anlöp på aktuellt fartyg… Ingen stor sak, en
detalj som underlättar bara.
När jag i söndags fick problem, så kunde kundsupport inte ta hand om det, då det var
ett ärende för IT-gänget. Och de jobbar bara dagtid. Kan ju ställa till problem om de inte
har någon resurs på tex en hel helg.”
Det kommer upp en rad för vad man skickat iväg, bekräftat mm mm. Dessa ligger
överst, ovanför info om anlöpet och de ”krymper” inte. Man kan stänga dem, men då ser
man ingenstans vad som är gjort, i den sk loggen ser man enbart att något har hänt.
Loggen på förstasidan gör att det aktiva fältet blir långt ned och väldigt smalt.
Kunde säkert lösas på annat sätt.
Lite tekniska problem med vilken last osv. Har ändå gått att lösa. Det har även strulat
med UN nummer, men tror dom vet detta så det kommer nog en förbättring.
Vi har också haft problem med waste att man inte kan lägga in både sludge och
bilgewater. När man gör det syns bara den ena hos hamnen. Slår man däremot ihop
dom så blir kvantiteten rätt.
Tycker kanske det borde synas en tydligare bild att fartyget är helt klart för ankomst.
Eller kanske ett mail att anlöpet är godkänt.
Tidigare kunde man söka uppgifter om fartyg via Fartygsnamn, IMO nr, MMSI nr eller
call sign. Funktionen är tyvärr borttagen i och med driftstarten av MSW. Dessa uppgifter
är värdefulla för oss då man inte alltid får med alla specifikationer vid en PDA förfrågan
från ett rederi.
Sjöfartsverket önskar att få kontaktuppgifter till fartyget under fliken Avancerat. Tidigare
kunde man kopiera in uppgifterna, detta går tyvärr inte längre och det känns onödigt
tidskrävande att manuellt lägga in långa telefonnummer samt krångliga e-mailadresser.
Av denna anledning har vi slutat att lägga in dessa uppgifter.
Single Window känns ännu en aning trögt och man tappar helhetsöversynen då inte
Lotsbeställning och Farledsrapporteringen ligger i samma system. Min/vår uppfattning
är att det tar längre tid att arbeta i det nya systemet.
Vi upplever att det är svårt att får svar på mail (får inga svar alls på utlovad information),
vilket innebär att vår IT avdelning inte kan påbörja sitt arbete för att allt ska vara klart
när Sjöfartsverket meddelar att vi ska börja att rapportera överföringen för
lastdeklarationen via Single Window. Vi hade uppskattat om det hade gått ut en
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statusuppdatering på deras hemsida om hur arbetet fortskrider, samt att vi hade fått
svar på våra mail. Just nu är vi oroade för att vi inte ska bli klara i tid, för det finns bara
ett sätt att kunna hantera denna mängd med information och det är via EDI, det enda vi
vet just nu är att detta ska träda i kraft under vintern 2015/2016.
Det sas innan att info om anlöp som var inlagda i VTMS skulle gå över till hamnens nya
system, vilket det inte gjorde. Vi drabbades inte så mycket, men vi fick frågan varför vi
inte lagt in något, vilket vi alltså inte skulle behövt. PortControl kunde dock reda ut det
till slut, men det blev extrajobb för för PortControl.
Farligt gods – vi ser fortfarande inget om farligt gods i MSW. Skall gå över utan att vi
skall behöva göra något, men dock ser vi inget i våra vyer. Vet just nu inte status på
”felet”.
Systemet känns ganska snabbt att arbeta i. (Tack för arbetsgrupperna). Hyfsat lätt att
anmäla fartyg. Wasten fungerar lätt att lägga in – tom bättre än tidigare tycker jag. Dock
irriterande att det hela skall sparas ideligen och det värsta är att man blir utkastad ofta
och måste logga in igen.
Det har funnits och finns lite buggar i deras system. Jag har vid ett flertal tillfällen pratat
med supporten i Södertälje och fått hjälp. De personer som jobbar med det är mycket
hjälpsamma och tacksamma för synpunkter!!
Jag tycker att den här första delen utav MSW har kommit igång bra och fungerar helt ok
nu, några små grejer var det första dagen men det fixade de snabbt till.
Lite omständligt naturligtvis att jobba med dubbla sidor men det funkar då man vet att
det bara är under en kortare period. Någon tidsbesparing har det inte blivit så här långt.
Nu väntar vi med spänning på hur det blir när även övriga myndigheter som Tullverket
och Kustbevakningen kommer att ansluta sig.

DET FINNS 3 PLATSER KVAR TILL KURSEN I
TORRLASTBEFRAKTNNG 10 - 11 NOVEMBER
Kursen riktar sig till anställda på alla slags skeppsmäklerier, det vill säga till alla som vill
fördjupa sina kunskaper kring sjöfartens själva grundläggande blodomlopp –
befraktning!
Kursen är också öppen för anställda på företag som inte är medlemmar i Sveriges
Skeppsmäklareförening. Den här kursen är lika bra för transportköpare som för
anställda på rederier som vill förkovra sig. Antalet är dock begränsat till 25 personer.
Kursen bygger på en blandning av undervisning och problemlösning i grupp.
Sveriges Skeppsmäklareförening är kursarrangör, men all undervisning ges av
skeppsmäklare Patrick Hillenius, vd på Gothenburg Chartering i Göteborg.
Fullständig kursinbjudan finns på: www.swe-shipbroker.se
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HÖSTMÖTET – NU ÄVEN MED NYA FÖRSLAGET TILL
FÖRÄNDRADE FARLEDSAVGIFTER!
På kort notis har vi lyckats klämma in ytterligare en talare till vårt redan späckade
program på årets höstmöte. Vi börjar samma tid som tidigare, men kortar lunchen något
så att vi redan 12.30 kan bjuda upp Sjöfartsverkets Jaak Meri på scenen för att berätta
om det rykans färska förslaget till nya farledsavgifter.

Detaljprogram 26 november i Göteborg
Stadsmuseet, Wallenstamsalen, Norra Hamngatan 12
11 45 Fisklunch i Bekzenska Valvet, i Stadsmuseet
12 30 Inledning och kort introduktion OBS! Ny tid!
Berit Blomqvist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening.
Efter svaveldirektivet och Single Window ska nu IMOs nya containervägningsregler implementeras och
sen barlastvattendirektivet, hur påverkar allt detta sjöfarten i svenska vatten? Är du uppdaterad?

Nya förslaget till farledsavgifter! OBS! Helt nytt!
Jaak Meri direktör Samhälle, på Sjöfartsverket, berättar om omläggningen av avgiftsnivåerna för
farledsavgifterna.

Shippingmarknad med fokus på roro och biltransporter, vad syns i kristallkulan?
Ari Marjamaa, Head of Global Market Intelligence, Wallenius Wilhelmsen Logistics målar den breda
omvärldsbilden för alla inom sjöfarten, men särskilt för dem som gillar rullande gods.

* Ska alla containrar vägas nu?
Peter Andersson, MariTerm AB, reder ut alla frågetecken inför de nya föreskrifterna för containervägning
som gäller från och med 1 juli 2016.

* Containerhamnarnas kamp, räcker volymerna till för alla?
Henrik Kristensen, vd, APMT i Göteborg, Niels Vallø, vd Helsingborgs Hamn och Chris Halligan, program
manager på Yilport som driver containerhamnarna i Oslo och Gävle.

14 45 Kafferast
15 15 Prisutdelning – vem gissade bäst på bunkerpriset vid förra höstmötet?
* Vad betyder oljepriset för oljebolagen och rederierna? Vem tror på fossilfri framtid?
Magnus Wallenbert, Chef på produktavdelningen på Preem
Kim Ullman, vd, Concordia Maritime

* Sjöfartens roll i arbetet för att möta klimatutmaningen
Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith, om hur sjöfartens största miljöfördel ska bli ännu
tydligare och vassare samt en del av lösningen på de globala miljöproblemen.

Slut 17 00
18 45 Samling i receptionen på Hotel Bellora för dem som vill gå i samlad tropp
19 00 Shipbrokers Dinner i Villa Johanneberg, Lennart Torstenssons gata 4
Med prisutdelning av 2015 års Diplomerade Skeppsmäklare.
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ICS TUTORSHIP KICK OFF 27 JANUARI
Har du anmält dig till vår internationella skeppsmäklareutbildning? I så fall är du
välkommen att komma till vår Kick off den 27 januari.
Den tidigare studenten Carolina Elenbrant kommer att dela med sig av sina
erfarenheter om utbildningen; hur man lägger upp studierna, använder handledarna,
pluggar inför examen och andra tips. Hennes arbetsgivare Stena Bulk står för mingel
och lokal på Stenas huvudkontor. Vi på kansliet ger utöver praktisk information även en
sammanställning av förra årets studenters erfarenheter.
Dessutom medverkar Fredrik Hermansson, en av de branschcoacher som erbjuds alla
studenter utöver handledaren. Branschcoacherna bjuder på lunch och ger sin syn på
vad som krävs för fortsatt karriär inom vår del av sjöfartsklustret.
Carolina Elenbrant är även medlem i ICS, the Institute of Chartered Shipbrokers i
London så hon och andra svenska ICS-medlemmar kommer även att kunna svara på
frågor kring hur man blir medlem i ICS etc. Bland annat kommer Tilmann Kauffeld, ICSmedlem och idag anställd på the Swedish Club.
Anmälan till kick offen skickas till: info@swe-shipbroker.se
Funderar du fortfarande på om du ska anmäla dig eller ej? Sista anmälningsdag är
11 februari. Men eftersom det är tuffa prov och mycket att läsa och diskutera med sin
handledare rekommenderar vi att man börjar LÅNGT innan dess.
För mer information och anmälningsblankett till vår internationella
skeppsmäklarutbildning, besök vår hemsida www.swe-shipbroker.se eller maila
info@swe-shipbroker.se.

NU FINNS FÖRENINGEN PÅ FACEBOOK!
Sveriges Skeppsmäklareföreningen gör nu ett försök att aktivera sig på Facebook. Alla
som vill följa vår mera lättsamma sida får gärna gå in och gilla oss där. Skriv bara in
Sveriges Skeppsmäklareförening i sökrutan så kommer du rätt.
Vi på kansliet kommer varje vecka att lägga upp bilder och korta inlägg, men alla kan
delta och själva bidra med inlägg.
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MEDLEMSNYTT
AB PJ Haegerstrand etablerar kontor i Helsingborg
Haegerstrands har etablerat en speditionsverksamhet i södra Sverige med Paul
Hernestam som ansvarig. Tanken är att bygga upp en verksamhet med fokus på
sydsvensk exporterande och importerande industri och handel, baserat på samma
grundstenar som Haegerstrands övriga verksamhet bedrivs.
Paul Hernestam har mångårig erfarenhet inom transport- och logistikbranschen,
närmast från MSC Sweden AB där Paul de senaste 14 åren innehaft ledande positioner
inom marknad och försäljning av såväl import som export, senast som importansvarig
Sverige. Verksamheten startade i september 2015.

ÄNNU EN NY MEDLEM
Nu är det ett tag sedan vi fick påfyllning i medlemskåren, desto roligare att kunna
presentera TSA Agency Sweden AB som ny medlem i oktober.
TSA Agency Sweden AB i Göteborg
TSA Agency Sweden AB
Kontaktperson: Mårten Zetterberg
Vasagatan 5 C
411 24 GÖTEBORG
Tel: 031 100 330
E-post: hub@tsaagency.se
Web: www.tsaagency.se
TSA har omorganiserat och den tidigare bifirman har nu blivit TSA Agency Sweden AB
som alltså även godkänts för medlemskap i föreningen. TSA Agency Sweden AB har
sju anställda som klarerar allt från små yachter till stora containerfartyg.
Välkomna till Sveriges Skeppsmäklareförening, säger vi!
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KALENDARIUM 2015
November
2-12
5-6
10 - 11
26
27

Examen i ICS Tutorship, i Göteborg och världen över
Eisbeinessen i Hamburg, Sverige är hedersnation
Befraktarkurs, Göteborg
Höstmöte och Shipbrokers´ Dinner, Göteborg
Styrelsemöte, Göteborg

KALENDARIUM 2016
Januari
20
Maj
20 maj

Kick off inför ICS Tutorship, mer info på hemsidan. I Göteborg.

2016 års föreningsstämma kommer att hållas i Helsingborg
fredagen 20 maj. Notera datumet redan nu!

Vi önskar er alla en skön Allhelgonahelg!
Berit och Anna
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JOBBANNONS:
FARTYGSAGENT SÖKES TILL VOPAK AGENCIES I
GÖTEBORG

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 och
ICS Tutorship/PortAgency är starkt meriterande.
Kravspecifikationer:








Tidigare erfarenhet som fartygsagent
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 2015-11-15
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JOBBANNONS:
LINJEAGENT SÖKES TILL MSC I GÖTEBORG
MSC Sweden AB is looking for Customer Service Assistant, Export Department
MSC Sweden AB is part of one of the world’s largest container shipping companies, part of the
Scandinavia Holding Region and among the market leaders within container shipping in Sweden. With
offices and a commercial network round the world, our Swedish business is conducted from the local
head office in Gothenburg.
We are looking for an engaged shipping professional to join our Customer Service Export team.
You should have some experience from shipping or forwarding company, preferably from a customer
service role. You are a proactive and service-minded problem solver and can demonstrate experience
from direct customer contact. You should have excellent communication skills and good work structure.
You work well in a team and also deliver on individuals goals in constantly changing environment.
Multitasking and delivering under pressure is motivating for you. A degree from Sjöfart & Logistik or ICS
Tutorship/Liner Agency is a merit.
You communicate fluently in English and a Scandinavian language, both in speaking and writing. You are
familiar with industry terminology and have good command of MS Office.
Please send your CV and cover letter in English as soon as possible by clicking on:
https://www.stepstone.se/ledigt-jobb-i-goteborgs-stad/MSC-Scndinavia-Holding/MSC-SWEDEN-AB-ISLOOKING-FOR-CUSTOMER-SERVICE-ASSISTANT-EXPORT-DEPARTMENT/1253660
Please note that interviews are conducted on an on-going basis. We encourage you to apply as soon as
possible.
If you have any questions in regards to this position, you are welcome to contact Tobias Brants at
TBrants@got.mscsweden.com or mobile +46 70 930 89 84.
MSC Mediterranean Shipping Company S.A. of Geneva, Switzerland is a privately owned shipping line,
founded in 1970, which has rapidly grown from a small conventional ship operator to become one of the
leading global shipping lines of the world. During recent years MSC’s maritime fleet has expanded
substantially to consolidate its position as the 2nd largest carrier in respect of container slot capacity and
of the number of container vessels operated. The MSC Scandinavia Holding region consists of 16
countries with offices in Denmark, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland,
Bosnia, Croatia, Slovenia, Russia, Belarus, Kazakhstan and Uzbekistan. The regional Head office is based
in Copenhagen.
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