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SJÖFARTSVERKETS  STYRELSE  SKJUTER  UPP BESLUTET 
OM NYA FARLEDSAVGIFTER 
 
Sjöfartsverket har meddelat Skeppsmäklareföreningen att styrelsen den 8 december 
bordlade beslutet om avgiftshöjningar (se nr 11-20) till nästa möte, den 18 februari.   
 
Enligt Sjöfartsverkets gd Katarina Norén ville styrelsen först få en bättre bild av 
utvecklingen innan man fattade beslut. Styrelsen förbehåller sig även rätten att vid nästa 
möte antingen höja enligt tidigare förslag den 1 maj, senare i höst, eller först 2022. 
 
Sveriges Skeppsmäklareförening kommer att påtala för Sjöfartsverkets gd och styrelse att 
det vore väldigt olyckligt att i februari besluta om höjningar av större karaktär från 1 maj. 
Det är helt enkelt för kort varsel. Avgiftshöjningar borde alltid ha minst sex månaders 
framförhållning. 
 
Självklart anser vi att det är bättre att avvakta med allt till 1 januari 2022.  
 
Om man ska ta bort rabatter och införa ett bonus malus-system anser Sveriges 
Skeppsmäklareförening dessutom att de bör införas i samband med den nya reviderade 
avgiftsmodell som ska införas 2023 och som Sjöfartsverket inlett enligt nedan.  
 
 

SJÖFARTSVERKET REVIDERAR AVGIFTSMODELLEN 
 
Vart femte år genomför Sjöfartsverket en översyn av sin avgiftsmodell. Målsättningen är 
att nästa version av avgiftsmodellen ska träda i kraft den 1 januari år 2023. Nu påbörjas 
arbetet inför införandet 2023. Första steget är en analysera den nuvarande modellen. 
 
Tanken med analysen är att Sjöfartsverket vill se till att den motsvarar de krav och behov 
som både sjöfartsbranschen och Sjöfartsverket har. Principerna för avgiftsuttaget ska 
enligt Sjöfartsverkets ambitioner vara transparent, konkurrensneutralt samt ge full 
kostnadstäckning. 
 
– Det är flera stora frågor som vi har att arbeta med. De gäller dels modellens 
finansieringsförmåga av de tjänster vi tillhandahåller, dels hur vi kan främja miljövänlig 
sjöfart och överflyttning av gods från land till sjö, säger Magnus Stephansson, 
finansdirektör vid Sjöfartsverket. 
 
Den nya avgiftsmodellen ska alltså enligt uppdraget vara på plats den 1 januari 2023. 
Analysen av den existerande modellen ska bli klar innan årsskiftet. Därefter startar 
arbetet med att ta fram förslag på ändringar i avgiftsmodellen. De föreslagna ändringarna 
kommer sedan att remitteras någon gång under 2021. 
 
– Under processen fram till införandet vill vi utveckla modellen i dialog med våra kunder 
och öka sjöfartsbranschens förståelse för principerna för våra avgiftsuttag. Vi vill därför 
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föra dialog med sjöfartsbranschen kring modellens utformning, efter att den inledande 
analysen har genomförts internt, säger Magnus Stephansson. 
 
Sveriges Skeppsmäklareförenings lotsråd, containerråd och referensgrupp för 
farledsavgifter kommer alltså att involveras i utvärderingen av det nya förslaget, så snart 
det kommer kansliet till kännedom. Info om vilka som sitter i de olika råden, klicka här. 
 
 

KVINNORNA TAR STÖRRE PLATS I CONTAINERREDERIERNA 
 
Som vi tidigare meddelat har Berit Blomqvist deltagit i olika webinarier under hösten, 
både för Sjöfartsverkets ledning och för hela det övriga myndighetssverige som ville veta 
mer om vad skeppsmäklarna gör och vilka medlemmarna är. 
 
Ett sätt är då att visa att vi faktiskt representerar samtliga rederier som hanterar 
containergods i svenska hamnar, antingen genom direktanlöp eller via feedertransport. 
 
Här nedan listar vi de tio största containerrederierna i världen: 
 
      Rederi  Global marknadsandel  Vd i svenskt dotterbolag eller agentbolag 

 Maersk  17 %   Birna Ödefors - vd 
 MSC  16 %   Maria Sturgis - vd 
 Cosco  13 %   Erik Eriksen - vd 
 CMA CGM  12%   Linus Ljungmark - vd 
 Hapag-Lloyd  7 %   Kristoffer Hellstrand- vd 
 ONE   7 %   Yngve Johansson - vd 
 Evergreen  5 %   Fredrik Hermansson- vd Greencarrier 
 HMM   3 %   Fredrik Håkansson Säll -vd 
 Yang Ming  3 %   Wilhelmina Lund – vd OLA 
 ZIM   1 %    Martin Magnusson - vd Aseco 

                 = 84 %   
   
Hade vi gjort en liknande sammanställning för tio år sedan hade vi inte hittat några 
kvinnor på någon vd-post, idag innehas alltså den posten av kvinnor i de två största 
globala containerrederierna.  
 
Dessutom visar sammanställningen att branschen genomgått en stor konsolidering.  
 
10:an på vår lista ovan har idag 1 procents global marknadsandel, för tio år sedan hade 
den minsta av de 20 största rederierna 1,5 procents andel.  
 
Sammanslagningar och konkurser talar alltså sitt tydliga språk. 
  

http://www.swe-shipbroker.se/Styrelse
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13-14 APRIL BEFRAKTNINGSKURS I STOCKHOLM 
 
Inte för att vi med säkerhet vet hur smittoläget ser ut i april heller, men vi har ändå 
bestämt oss för att skjuta på befraktningskursen från februari till dess. Då hoppas vi åter 
kunna samlas under säkra omständigheter i stora lokaler som ger gott om avstånd mellan 
deltagarna.  
 
Så anmäl dig med en gång till kursen som alltid får högsta betyg för att den ger 
deltagarna en första insikt om sjöfartens blodomlopp – befraktning! 
 
Antalet är begränsat till 25 personer och genomförs självklart efter Folkhälso-
myndighetens alla 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, Transportstyrelsen eller Kustbevakningen! 
 
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 Hotel C, vid Stockholms Central. Vi har förbokat ett antal 
hotellrum från tisdag till torsdag samt några rum för en natt. 1 000 SEK, inkl frukost/natt. 
 

Anmälan blir bindande först den 15 mars.  
Läs hela kursupplägget: http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/Befraktningskursen-flyttad-
till-april 
 

Läs mer om samtliga kurser som vi planerar under 2021:  
Skeppsmäklareföreningens egna kurser (swe-shipbroker.se) 

 
  

http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/Befraktningskursen-flyttad-till-april
http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/Befraktningskursen-flyttad-till-april
http://www.swe-shipbroker.se/Skeppsm%C3%A4klaref%C3%B6reningens-egna-kurser
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NEDGÅNGAR I BÅDE PASSAGERAR- OCH GODSTRAFIK I 
SVENSKA HAMNAR UNDER TREDJE KVARTALET 
 
Under tredje kvartalet 2020 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 5,2 
miljoner, vilket är en kraftig minskning, motsvarande -53 procent, jämfört med samma 
kvartal 2019. Den totala godshanteringen i svenska hamnar var 41,1 miljoner ton, vilket 
motsvarar en minskning med sex procent jämfört med samma period föregående år. Det 
visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys. 
 
Ökningar och minskningar i texten nedan avser förändringar för tredje kvartalet 2020 
jämfört med samma tid 2019. 
 
Antal passagerare i utrikes trafik minskade med 59 procent, till 3,7 miljoner 
passagerare. Minskade passagerare till/från finska hamnar bidrog mest till minskningen. 
Antal passagerare till och från finska hamnar minskade med 79 procent, till 578 000 
passagerare. 
 
Totalt minskade den hanterade volymerna i de svenska hamnarna för samtliga lasttyper. 
 
Volymerna till/från utrikes hamn minskade med 4 procent, till 34,8 miljoner ton. 
 
Lossat (ankommande) gods från utrikes hamn minskade med 9 procent, till 18,6 
miljoner ton. Råolja, rundvirke och kemikalier tillhörde de varugrupper som bidrog mest till 
minskningen i totalt lossade godsmängder i utrikes trafik. Nedgångarna var 15, 31 
respektive 27 procent. 
 
Lastat (avgående) gods till utrikes hamn ökade med 2 procent, till 16,2 miljoner ton. 
Järnmalm bidrog mest till ökningen; lastad vikt järnmalm till utrikes hamn ökade med 140 
procent, till 1,3 miljoner ton. 
 
– Järnmalmsleveranserna över Luleå har ökat med ca 25 procent under 2020, jämfört 
med 2019, säger Ida Kristoffersson på Luleå Agent AB, fartygsagenturen som sköter 
anlöpen för de rederier som utför transporterna för LKAB. LKAB har under 2020 ökat sin 
produktion och försäljning och därför behövt utöka skeppningarna även över Luleå hamn 
till olika delar av världen. Det mesta går dock över Narvik i Norge. 
 
– Vi tycker självklart att det är väldigt roligt att det går bra för LKAB då det var omöjligt att 
förutse hur detta år skulle bli. Vi har haft mycket att göra helt enkelt och det är ju bara 
positivt, säger Ida Kristoffersson. 
 
Inrikes lossat gods minskade med 11 procent, till 3,2 miljoner ton.  
I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som anlöper för att lasta/lossa 
gods eller lämna/hämta passagerare.  
 
På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om 
sjötrafik, www.trafa.se/sjofart/sjotrafik. Statistiken beskriver fartygs-, varu- och 
passagerartrafiken.  

http://www.trafa.se/sjofart/sjotrafik
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EKOBONUS FÖR SJÖFARTEN FÖRLÄNGS 
 
För att bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart fortsätter regeringen 
satsningen på ekobonus för sjöfarten fram till 2022. Det innebär att rederier fortsatt  
kan ansöka om stödet hos Trafikverket. 
 
– Ekobonusen bidrar till att minska utsläppen inom transportsektorn och avlasta väg- 
nätet. Det är ett viktigt arbete och en del i den omställning som branschen måste göra. 
Därför förlänger regeringen nu stödet till och med 2022, säger infrastrukturminister 
Tomas Eneroth i ett pressmeddelande. 
 
Ekobonusen är ett stöd som syftar till att ersätta vägtransporter med sjötransporter. 
Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor per år för 2021 och 2022 för ekobonusen.  
 
Ekobonusen är en del i ett större arbete med den nationella godstransportstrategin, 
där en viktig del är överflyttningen av gods från vägar till sjöfart. Allt enligt 
Infrastrukturdepartementet.  Ansökan om ekobonus (Trafikverket) 

 
 
JURIDISKA HÖRNET:  
KAN HAMNEN NEKA FARTYG ATT LÄMNA AVFALL? 

 
En av våra medlemmar berättade att hamnen de verkar i infört nya direktiv vad gäller att 
lämna avfall. Från och med nu ska avfallet bara få lämnas under dagtid på vardagar. 
Medlemmen hade flera frågor kring detta som vi genast bollade över till Stina Paulin som 
är Transportstyrelsens sakhandläggare vad gäller avfallsmottagning i hamn. 
 
Är det lagligt att begränsa tiderna när fartygen kan lämna avfall? Om fartyg bara 
kommer utanför vanlig kontorstid, ska de inte kunna lämna in sitt avfall? 
 
– Det står i de föreskrifter som reglerar detta att avfallsmottagningen ska äga rum vid en 
tidpunkt som är lämplig för fartyget, under hamnens ordinarie öppettider. OM fartygets 
lasthantering äger rum utanför hamnens ordinarie arbetstid ska alltså även 
avfallsmottagningen kunna äga rum under denna tid, utan att det kostar fartyget något 
extra, se SJÖFS 2001:12 3 kap. §4.  
 
– Det betyder å andra sidan att om hamnen inte har lasthantering utanför öppettiderna, så 
ingår heller inte avfallsmottagning då utan extra debitering.  
 
Vi citerar hela paragrafen som reglerar detta: 
4 § Mottagning av avfall skall äga rum vid en för fartyget lämplig tidpunkt. Om fartygets 
lasthantering äger rum utanför hamnens ordinarie arbetstid skall även mottagningen av 
avfall kunna äga rum under denna tid utan att någon särskild avgift skall tas ut av fartyget. 
Då fartyg lastar, lossar eller ombord har farligt gods, inkluderande oljor, oljeprodukter, 
gaser eller kemikalier i bulk, och avfallsavlämningen kan äventyra säkerheten ombord på 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-miljokompensation-for-overflyttning-av-gods-till-sjofart/
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fartyget eller på kajen, skall avlämningen äga rum då lasthantering inte pågår och under 
säkrast möjliga förhållanden. 
 
Kan hamnen neka att ta emot avfall? 
– Hamnen kan inte neka fartyget att lämna avfall men det avfall som lämnas måste 
vara märkt enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) 
om åtgärder mot förorening från fartyg. Allt detta förklaras i de olika avfallsslagens 
respektive kapitel.  https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202010_96k.pdf 
 
Finns det krav på att hamnen måste skriva under kvittot om avfall? 
– Vad gäller kvitto så heter det än så länge i våra föreskrifter 
”avfallsmottagningsbevis”, och det ska lämnas av den som ansvarar för 
mottagningsanordningen enligt SJÖFS 2001:12 4 kap. § 1. Det finns inget krav som 
säger att dokumentet måste vara underskrivet.  
 
Vi citerar hela paragrafen som reglerar detta: 
1 § Den som ansvarar för en mottagningsanordning skall förse följande fartyg med 
mottagningsbevis eller intyg på mängd och typ av avlämnat avfall: 1) oljetankfartyg 
med en bruttodräktighet över 150 och övriga fartyg med en bruttodräktighet över 400 
som lämnat oljehaltigt avfall, 2) fartyg som lämnat fast avfall och som är skyldigt att 
föra avfallsdagbok enligt Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1985:19) om åtgärder 
mot vattenförorening från fartyg. De regler som gäller vid avfallsmottagning i hamn 
står i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd SJÖFS 2001:12 om mottagning av 
avfall från fartyg. http://www.sjofartsverket.se/upload/SJOFS/01-012.pdf 
 

 
Om det är fler medlemmar om har problem kring detta får ni gärna maila kansliet. 
 
 

UNDANTAG VID VERIFIERING FÖR CLEAN SHIPPING INDEX 
 
För de rederier som trafikerar svenska vatten finns möjligheten att ta del av  
Sjöfartsverkets miljöincitament genom Clean Shipping Index (CSI). CSI och  
Sjöfartsverket har gjort ett antal justeringar i de årliga krav som medföljer  
certifieringen då de inte anses ansvarsfulla eller möjliga att genomföra under  
rådande pandemi. 
Undantagen gäller tillsvidare och inkluderas även i Sjöfartsverkets arbete med  
utbetalningar av miljöincitamentet. 
 
Krav på årliga uppdateringar upphävda 
Förändring av kommersiella förutsättningar har potentiellt stor påverkan på fartygs  
miljöprestanda, främst avseende fyllnadsgrad, och kan därför orsaka icke- 
representativa värden. Clean Shipping Index har  
tillsammans med Sjöfartsverket, till följd av detta beslutat om upphävande av  
nästkommande krav på årlig uppdatering (gällande parametrarna CO2 och SOx/PM),  
med start 1 januari 2021. Detta innebär att ingen åtgärd krävs från redares/operatörs  
sida förrän vid nästa efterföljande datum, avseende årlig uppdatering (om sådant  

https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202010_96k.pdf
http://www.sjofartsverket.se/upload/SJOFS/01-012.pdf
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finns). Frivilliga uppdateringar av fartygs prestanda kan naturligtvis genomföras som  
vanligt. 
 
Inga krav på fysiskt besök på kontor och ombord 
Till följd av myndigheters rekommendationer gällande social distansering lyfts kraven  
gällande revisionsbesök ombord och på kontor.  
Tillvägagångssätt som ersätter fysiska inspektioner ska fastställas av verifikatören  
efter dennes bästa förmåga och kan exempelvis inkludera ett demonstrerande  
distansmöte med personal ombord. 
 
Tillämpning av CO2-data från perioden före Covid-19 
För nya certifikat kan CO2-data från den historiska perioden 24 till 12 månader bakåt  
användas istället för de senaste 12 månaderna som beskrivet i de ursprungliga  
riktlinjerna. Detta undantag införs för att undvika/lindra potentiella problem till följd av  
icke-representativa CO2-siffrors påverkan på CSI-klass. 
Ytterligare frågor ska i första hand riktas till: 

rickard@cleanshippingindex.com (CSI) 

sabina.hoppe@sjofartsverket.se (SMA) 

 
KALENDARIUM 
 
 
Mars 2021 
18   Styrelsemöte, Stockholm  
19 Föreningens styrelse i möte med Sjöfartsverkets ledningsgrupp 
 
 
April 
13 – 14  Befraktningskurs, Stockholm  
 
Maj 
6 Styrelsemöte, Göteborg 
 
7   Årsmöte, Göteborg 
 
  

mailto:rickard@cleanshippingindex.com
mailto:sabina.hoppe@sjofartsverket.se
http://www.swe-shipbroker.se/nyhet/Befraktningskursen-flyttad-till-april
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 

  
 

 

önskar Berit & Anna 
 

Nu stänger vi kansliet, öppnar igen 7 januari 2021. 
 

2021 – året då allt blir så mycket bättre! 
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Sales and Customer Service representative 

Greencarrier Liner Agency Sweden  

Gothenburg, Sweden  

Job description  

Are you ready for a new challenge in customer service and sales? We are looking for a new 

team member! 
 
Greencarrier Liner Agency is the agent for Evergreen Line – one of the world’s leading 
international shipping Lines. From our offices in the Nordic and Baltic countries, we can offer 
transport solutions worldwide. Our team consists today of 80 employees in 7 countries, with 
offices in Sweden, Denmark, Norway, Finland, Estonia, Latvia and Lithuania.  
Greencarrier Liner Agency is a part of Greencarrier Group one of the Nordic’s largest 
privately-owned transport companies. 
 
Greencarrier Liner Agency is looking for a person with a positive and enthusiastic mind-set to 
join our sales- & customer service teams in Gothenburg. We are ready to hire, are you our 
new team member?  
 
 
KEY RESPONSIBILITIES/OUR OFFER 
If you like mixing customer service with business development, you will be right for the job!   
You will be a part of both our sales- and our customer service team and together with these 
teams make sure we give first class service to our customers. In this combined position you 
will obtain an extra level of knowledge and overview.  
You are triggered by sales and reaching results but can appreciate the combination of 
administrative tasks as an equally important part of your role. You will be in daily contact with 
the shipping-, forwarding-, and transport community as well as with exporters and importers.  
You will take care of export/import bookings, planning of shipments, follow up on customer 
performance and build professional customer relationships. Networking within our business 
will be encouraged. Other daily tasks would be system updates, filing of rate agreements, 
tender work, quotes, follow-ups and communication with customers and Evergreen Line via 
e-mail/phone. You will act as a link between sales and customer service.  
We offer you a possibility to get a thorough understanding of the liner agency business, 
committed colleagues who have fun at work as well as a great opportunity for personal and 
professional development for the right person.  
 
 

https://www.linkedin.com/company/greencarrier?trk=job_view_topcard_company_image
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WHO ARE WE LOOKING FOR? 
We are looking for a business-oriented person who is triggered by understanding our 
customer’s needs, build trust and deliver on high expectations.  
Your written and verbal communications skills are excellent, and you are fluent in both 
Swedish and English. You are a fast learner with good IT skills. Previous shipping/logistics 
knowledge is an advantage. Interest in social media and experience in using digital channels 
is an advantage. 
To succeed and thrive in this role you need to have outgoing personality, a strong inner drive 
and to be passionate about your work. You appreciate collaboration and can manage several 
responsibilities while maintaining a positive attitude towards our customers, partners and 
Evergreen. You are proactive, self-going, well structured, creative with a strong focus on 
results. All in the spirit of our company values; commitment, involvement, humour and joy! 
 

REQUIRED SKILLS 

 Excellent interpersonal and communication skills  

 A strong will to succeed and to do what it takes to reach set targets 

 Strong individual drive and work ethics  

 Ability to work towards tight deadlines and switch between different tasks 

 Team player  

 “Yes it is possible” attitude 

REQUIRED EDUCATION & EXPERIENCE 

 Bachelor’s degree from shipping/logistics or relevant vocational training 

 Minimum 2-3 years documented experience from shipping/logistics industry in a 

similar role or other relevant experience from customer service and/or sales 

 Fluent in Swedish and English, both verbal and written  

 Well proficient in Microsoft Office applications   

 An interest in using new technology systems to increase performance  

Great accomplishments start with great people. Are you committed, like challenges and want 
to work in a fantastic team in Gothenburg?  Join us!   
 
Position: Full time  
Location: Gothenburg 
Starting date: Last application date 29/1, however we will start evaluating applications on an 
ongoing basis so if you are interested, do not wait! 
More Information 

For questions about this position, you are welcome to contact  

Anna Taranger Phone: 0708-850018 anna.taranger@greencarrier.com 

 

For general information about our company you are welcome to contact  

Fredrik Hermansson Phone: 0708-850036 fredrik.hermansson@grencarrier.com 

 

Welcome with your application! 

mailto:anna.taranger@greencarrier.com
mailto:fredrik.hermansson@grencarrier.com
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Customer Service Specialist  

Greencarrier Liner Agency Sweden  

Gothenburg, Sweden  

Job description 

Are you a team player and willing to go the extra mile for our customers?  
 
Greencarrier Liner Agency is the agent for Evergreen Line – one of the world’s leading 
international shipping companies. From our offices in the Nordic and Baltic countries, we can 
offer transport solutions worldwide. Our team consists today of 80 employees in 7 countries, 
with offices in Sweden, Denmark, Norway, Finland, Estonia, Latvia and Lithuania.  
Greencarrier Liner Agency is a part of Greencarrier Group one of the Nordic’s largest 
privately owned transport companies. 
 
Greencarrier Liner Agency is looking for a person with a positive and enthusiastic  
mind-set to join our customer service team in Gothenburg. We are ready to hire, are you our 
new team member?  
 
KEY RESPONSIBILITIES 
You will be a part of our customer service team and together with your team, deliver a 
positive customer experience. In this role, you need to be flexible and enjoy combining 
customer service with administration tasks.   
You will take care of bookings, documentation and planning of shipments. 
System updates, follow-ups and communication with customers and Evergreen via  
e-mail/phone are other daily tasks.  
 
WHO ARE WE LOOKING FOR? 
The ideal candidate is a person who has strong commercial and customer interests. 
A person who find it easy to build relationships and enjoys networking and can manage 
several responsibilities while maintaining a positive attitude towards our customers, partners 
and Evergreen.  

We are looking for a person with good communication skills and someone who enjoys 

cooperating with the rest of the team. Your written and verbal communications skills are 

great, and you are fluent in both Swedish and English. You are a fast learner with good 

computer and IT skills. Previous shipping/logistics knowledge is an advantage. 
 
To succeed in this role, we also see that you have outgoing personality and are passionate 
about your work. You are proactive, self-going, and creative with a strong focus on results. 

https://www.linkedin.com/company/greencarrier?trk=job_view_topcard_company_image
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All in the spirit of our company values; commitment, involvement, humour and joy! 
 

REQUIRED SKILLS 

 Excellent interpersonal and communication skills  

 A strong will to succeed and to do what it takes to reach set targets 

 Strong individual drive and work ethics  

 Ability to work towards tight deadlines and switch between different tasks 

 Team player  

 A can-do attitude 

REQUIRED EDUCATION & EXPERIENCE 

 Bachelor’s degree from shipping/logistics or relevant vocational training 

 Minimum 2-3 years documented experience from shipping/logistics industry or other 

relevant experience from the customer service industry  

 Fluent in Swedish and English, both verbal and written  

 Well proficient in Microsoft Office applications   

 An interest in using new technology systems to increase performance  

Great accomplishments start with great people. Are you committed, like challenges and want 
to work in a fantastic team in Gothenburg?  Join us!   
 
Position: Full time  
Location: Gothenburg 
Starting date: As soon as possible  
 
More Information 

For questions about this position, you are welcome to contact  

Fredrik Hermansson, Phone: 0708-850036 fredrik.hermansson@greencarrier.com 

 

Welcome with your application! 

 
 

 

mailto:fredrik.hermansson@greencarrier.com

