
      

       

Vi söker förstärkning till vårt operations team! 
 
Vill du jobba hos Europas ledande rederi för mindre och mellanstora fartyg? 
Vi söker dig som är noggrann med förmågan att hantera många arbetsuppgifter samtidigt. Som 
fartygsoperatör har du ansvaret för att fartygens resor genomförs framgångsrikt från början till slut 
och du löser de uppgifter och utmaningar som uppstår. Administration ingår i det dagliga arbetet med 
bland annat uppdatering av våra system och fakturering.  Våra fartyg går dygnet runt, året om, vilket 
innebär att beredskap/jour är en del av tjänsten.  
Du är en social person med stort kommersiellt engagemang då arbetet innebär daglig kontakt med 
kunder, fartygsbesättning, hamnar samt övriga stödfunktioner för vår verksamhet.  Vi söker dig som 
är engagerad och känner stort ansvar för att bygga och vårda goda kundrelationer.  Arbetet innebär 
en del resande, främst inom Europa. Ett grundkriterium är att du hanterar engelska väl i både tal och 
skrift.  

Din titel blir ”Vessel Operator” och du kommer ingå i vårt operations team samt ha tät kontakt med 
övriga kommersiella avdelningar både internt och externt.  Vi har vårt kontor i centrala Göteborg.  

Arbetslivserfarenhet inom sjöfartsbranschen samt adekvat utbildningsbakgrund är meriterande. Din 
ansökan och ditt CV skall vara oss tillhanda senast 17 november. Vi kommer börja med intervjuer 
omgående.  

Välkommen med din ansökan till: 

Joakim Lund, Chief Commercial Officer 
joakim.lund@thuntankers.com 
031-61 60 80 
Första Långgatan 26, 413 28 Göteborg 

 

Thun Tankers är en del av Erik Thun Group, ett familjeägt bolag som grundades 1938 i Lidköping. 

Koncernens huvudsakliga affärsområde är shipping inom tank, bulk och cement, men vi bedriver också 

skeppsmäkleri, uthyrning av flygplan samt har en charkfabrik. Thun Tankers bildades i slutet av 2012 

och sköter den kommersiella driften av tankfartyg i det mindre segmentet, främst inom Nordeuropeisk 

närsjöfart. Vi ligger i framkant när det gäller att utveckla fartyg efter egen design för kundanpassade 

transportlösningar och tar leverans av flera nybyggen de kommande åren. Thun Tankers ingår i Gothia 

Tanker Alliance tillsammans med bland andra Furetank.  www.thuntankers.com 
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