
Har du et bredt kendskab til fiskerierhvervet 
eller det maritime generelt? 

Følger du med i, hvad der sker på 
sikkerheds- og sundhedsfronten? 

Vil du arbejde med sikkerhedskultur, 
mennesker, holdninger og adfærd? 

Hvis ja, så kunne du være den rette til jobbet

Vi søger en medarbejder, der vil være med til at præge 
udviklingen inden for sikkerhed og sundhed til søs. 
En medarbejder der har erfaringer med projekt-
arbejde, og som vil sparre med kollegaerne i et 
uformelt arbejdsmiljø.   

Vi er et team, som arbejder for et godt, sikkert og 
sundt arbejdsmiljø til søs. Vi har også fokus på 
udvikling, og vi arbejder løbende med at forbedre 
vores arbejdsprocesser og samarbejde internt såvel 
som eksternt. Vi er ambitiøse og stiller krav til os selv. 

Du får mulighed for at få kendskab til
– og udvikle dig inden for:

► Rådgivning om arbejdsmiljø og sikkerhed til søs, 
 forebyggelse af arbejdsulykker, psykisk arbejds-
 miljø, trivsel og sundhed 

► Projektarbejde og udvikling af nye værktøjer 
 inden for arbejdsmiljøområdet 

Kvalifikationer

► Selvstændig, fleksibel og omstillingsparat    

► Kan håndtere mange bolde i luften på én gang

► Udadvendt og god til at formidle 

► Har kørekort B og er villig til at bruge egen bil

► Analytisk, innovativ samt har blik for helhed i 
 nogle sammenhænge og detaljer i andre  

► Gode IT-kundskaber (MS Office pakken) 
 og flair for ny teknologi  

► Erfaring med projektledelse vil være en fordel, 
 men er ikke et krav

Arbejdsstedet vil være på: 
Auktionsgade 1b, 6700 Esbjerg. 

Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning 
hurtigt muligt til post@f-a.dk 

 
 

Løn efter kvalifikationer. 

Vil du vide mere om jobbet kan du kontakte 
Flemming Nygaard Christensen på telefon eller mail. 

Du kan også besøge vores hjemmeside www.f-a.dk, 
hvis du vil vide mere om organisationen.  

ARBEJDSMILJØ-
KONSULENT SØGES!

Direktør, Flemming Nygaard Christensen
Tlf. +45 75 18 05 66 | E-mail post@f-a.dk

       
   

       
   

Seneste frist for ansøgningen er 25. 8. 2019 . 
Tiltrædelsestidspunkt efter aftale.


