
 

 

 
Samsø Rederi søger 2 navigatører og 1 afløser navigatør 

Samsø Rederi, der besejler ruten Sælvig – Hou med færgen Prinsesse Isabella og ruten Sælvig – Århus med HSC 
Lilleøre, søger i alt 2 navigatører og 1 afløser navigatør. 
 
Overstyrmanden skal sammen med den øvrige besætning sørge for, at Samsøs beboere og alle øens gæster får 
en sikker og behagelig rejse med rederiets færger. 
 
Det er vores målsætning, at alle medarbejdere skal virke som ambassadører for Samsø. 
 
Vi søger med tiltrædelse 1/5 eller snarest muligt derefter følgende: 
 
1 fastansat Overstyrmand, primært til tjeneste på Lilleøre men skal også kunne virke som Overstyrmand på 
Prinsesse Isabella – fuld tid. 
 
1 deltidsansat Overstyrmand, arbejdstiden aftales (fuld tid/nedsat tid) indtil 1/11. Fra 1/11 til 1/4 vil der være 
et væsentligt nedsat timetal. Primært til tjeneste på Lilleøre men skal også kunne virke som Overstyrmand på 
Prinsesse Isabella. 
 
1 afløser Overstyrmand uden fast timetal, til virke på begge færger. 
 
Begge stillinger kræver min.: 
•  Sønæringsbevis som styrmand af 1. grad 
 
Vi forventer, at ansøgeren har: 
• Højt fagligt niveau 
• En servicepræget og fleksibel indstilling  
• Lyst til at arbejde i et lille team, hvor alle er vigtige medspillere 
• De til færgefart nødvendige sønærings- og kursusbeviser 
• Gyldigt sundhedsbevis 
• Gode danskkundskaber 
 
Mangler man enkelte kurser, skal det ikke afholde en fra at søge. 
 
Vi tilbyder: 
• Et spændende travlt job på to topmoderne færger 
• Et rederi med korte kommandoveje og store muligheder for indflydelse 
• Mulighed for faglig udfordring 
• Overenskomst med Lederne Søfart 
 
Da man ikke er mønstret ombord, men til tørner efter en vagtroste, hvor man har et mindre antal dage i streg, 
vil man skulle påregne at overnatte på Samsø. Rederiet stiller simple overnatningsfaciliteter til rådighed.  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkaptajn Brian Henningsen på tlf. 25208840 eller 
redbh@samsoe.dk, skriftlig kommunikation pr mail foretrækkes.  
 
Vi påregner at holde ansættelsessamtaler i uge 15, men kan vente på den rette kandidat.  
 
Da vi søger teamplayers, skal ansøgere være indstillet på at gennemføre en DISC-analyse og en kognitiv test i 
forbindelse med en samtale. 
 
Finder du jobbet interessant, søger du via den elektroniske jobannonce på ofir.dk eller samsoe.dk. Gør 
opmærksom på, hvilken stilling/stillinger du søger.  
 
Vedhæft din ansøgning, nødvendige papirer og certifikater. Sidste frist for ansøgningen er 10/4-23 kl.12.00 
 

Læs mere om Samsø Rederi på tilsamsø.dk 
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