
Repair manager til projekt-team på FAYARD A/S 

Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk team på Danmarks største skibsværft indenfor reparation og ombygninger med 

fokus på international vækst, udvikling og innovation?  

FAYARD A/S er beliggende i Munkebo på Fyn, som i dag er en ”maritim hub”. FAYARD dokker og vedligeholder årligt omkring 

130 skibe og har derudover flere større projekter ved kaj i forbindelse med ombygninger, retrofits og andre maritime projekter. I 

det daglige har vi gennemsnitligt 5-8 projekter i gang.  

Til vores driftsafdeling søger vi en repair manager til at indgå i vores drifts- og projektleder team. 

Primære arbejdsopgaver og ansvarsområder:  

• Driftsansvarlig for de enkelte skibe.

• Projektleder med det overordnede ansvar for de enkelte projekters gennemførsel.

• Koordinering mellem relevante afdelinger og som reference for den enkelte afdelingsleder.

• Aktivt deltage i udviklingen af virksomheden.

• Bidrage med input til kalkulationen og faktureringen til den samlede optimering af virksomheden.

• Deltage i efterkalkulation af projekter.

• Formidle viden og information til fælles interesse.

• Udvikle og implementere effektive arbejdsprocedurer.

• Øvrige arbejdsopgaver i henhold til aftale med afdelingsledelsen.

• Aktivt arbejde med sikkerhedskrav (”QHSE”).

Kvalifikationer og baggrund: 

• Bred maritim teknisk viden og erfaring.

• Du kan evt. have arbejdet med drift af maritime serviceprojekter eller lignende.

• Projektøkonomisk forståelse og ansvarlighed.

• Fleksibilitet i forbindelse med planlægning af arbejdstid.

• Engelsk i skrift og tale til dagligdagsbrug.

• Bosiddende indenfor rimelig afstand af FAYARD/Munkebo.

Arbejdstid:  

Arbejdstiden planlægges løbende, og fordelingen af projekter justeres som minimum på ugebasis. Arbejdstiden varierer 

afhængigt at projekterne, hvor der kræves gensidig fleksibilitet.  

Løn: 

• Fastsættes efter den pågældende kvalifikationer og efter nærmere aftale.

Ansøgning og opstart: 

• Ansøgning og CV sendes snarest muligt til ka@fayard.dk. Der holdes samtaler løbende, og vi forventer, at stillingen

tiltrædes, så snart vi har fundet den rigtige.

• Opstarten vil foregå med en vis oplæring ved vores projekt-team under kollegaer med stor og bred erfaring.

• Ønsker du yderligere information omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte Jon Lohmann (CTO) og Bjørn

Wienigk (Senior Project Manager) på telefon 21615521 og 21615529.

FAYARD A/S er I dag et af Nordeuropas største og mest moderne reparations- og ombygningsværfter for skibe og offshore-

installationer og er en familieejet virksomhed, som drives i 3. generation. Se mere på www.fayard.dk.  

http://www.fayard.dk/

