
 

Oslo kommune 
Oslo Havn KF 

 

Oslo Havn KF har som formål å sørge for en effektiv og rasjonell  effektiv drift av havnevirksomheten for å til rette for effektiv og 
miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnevesenets eiendommer og innretninger på en 
økonomisk og miljømessig god måte. Foretaket har 160 ansatte. Foretakets forvaltning og tjenesteproduksjon er sertifisert etter 
miljøstandarden ISO 14001. 

 
Driftssjef (krandriftssjef) 
 

Driftssjefen i kranseksjonen, terminalavdelingen skal ha det overordnede ansvaret for daglig drift av 
Oslo Havns kraner. Den rette kandidaten har en tydelig lederstil og kombinerer høy arbeidskapasitet 
med operativ gjennomføringskraft. 

Relevant bakgrunn kan være fra logistikk eller maritim virksomhet, men det viktigste er bred erfaring 
med personalledelse fra liknende miljøer. Kjennskap til turnusarbeid er en fordel. 

Driftssjef i kranseksjonen skal: 

 Ha det overordnede ansvaret for drift av Oslo Havns kranseksjon, herunder blant annet:  

o Budsjettansvar for seksjonen 

o Personalansvar for seksjonen 

o Utarbeidelse av skiftplaner 

o Planlegging og oppfølging av vedlikeholdsplaner 

o Planlegging og oppfølging av opplæringsplaner 

o Planlegging og oppfølging av opp sikkerhetstiltak 

o Utarbeidelse av kranstatistikk 

 I samarbeid med avdelingsdirektør i terminalavdelingen og formenn etablere en klar 
organisasjonsstruktur 

 Etablere klare kommunikasjonslinjer fra driftssjef via formenn til kranførere 

 Delta i Terminalavdelingens ledermøter 

 Utføre andre oppgaver som naturlig tilfaller stillingen på en god måte 

Kvalifikasjoner: 

 Personalerfaring fra liknende miljø 

 Erfaring fra logistikk, industriell virksomhet eller maritime miljøer er en fordel 

 Minimum tre års høyere utdanning fra høyskole/universitetet. Solid realkompetanse kan 
oppveie for manglende formell utdanning 

Den rette kandidaten har solid lederkompetanse kombinert med en sterk gjennomføringsevne. 



Oslo Havn tilbyr utfordrende oppgaver og et hyggelig arbeidsmiljø i et foretak med en viktig 
samfunnsmessig funksjon. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens 
befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger.  Personer med 
minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge 
arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til rekrutteringsrådgiver Nicholay Tehrani, tlf. 900 61 642 eller Gro 
Møllerstad, tlf. 915 59 752 hos Hodejegerne AS.  

Søknad sendes via www.hodejegerne.no 

  
Søknadsfrist: 16/10/11.  
 
 

 

Oslo Havn KF 
Skur 38 Vippetangen 
Postadresse: Postboks 230 Sentrum, 0103 Oslo  
Epost: postmottak@hav.oslo.kommune.no 

Telefon: 02 180 
Telefaks: 22 41 54 02 
Org.nr.: 987 592 567 MVA 
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