
Godthåb Bådeforening søger snarest muligt en 

NY HAVNEMESTER  
 

Er du god til at organisere, har gode ledelsesevner, vægter service 
højt, trives i en til tider travl og alsidig hverdag og ikke bange for at 
tage fat, så hører vi gerne fra dig. 

 
Godthåb Bådeforening er en medlemsejet forening, med faciliteter i 

Iggiaa, Nuuk. Foreningen har over 1000 aktive medlemmer. Med 21 

bådebroer har vi omkring 1045 både i højsæsonen. Til at håndtere det 

og andet arbejde har vi havnemesteren samt 1 til 2 ansatte og 1 

ekstern konsulent til bogholderiet. 

 
Den primære opgave for havnemesteren er at drive og vedligeholde 

lystbådehavnen Iggiaa’s faciliteter, og derudover servicere vore medlem- 

mer og gæster i lystbådehavnen. 

 

Hovedopgaver i stillingen: 
 
• Drift og vedligehold af Godthåb Bådeforenings anlæg i Iggiaa, 

herunder tilsyn. 

• Løbende fremstilling af nye brofag. 

• Ansvarlig for sikkerhed og regelsæt for havnen samt udøve myndig- 

hed, når det kræves. 

 

Vi forventer, at den nye havnemester: 
• Gerne har erfaring med stillingens hovedopgaver. 

• Evner at udøve synlig og anerkendende ledelse. 

• Gerne maritim kendskab/uddannelse, eller anden håndværksfaglig 

baggrund. 

• Er serviceminded, åben og god til at kommunikere såvel mundtligt 

og skriftligt. 

• Har flair for IT da administrative opgaver må påregnes. 

 

• Er fleksibel og selvstændig, og har forståelse for en varieret arbejds- 

tid hen over sæsonen. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til individuel aftale, efter kvalifi- 

kationer og stillingens krav. Der er tale om en fuldtidsstilling 40 timer 

ugentligt, med krav om fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstider efter 

sæson og opgaver. 

 
Havnemesteren refererer til Formanden for Godthåb Bådeforening. 

 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

Formand John Thorsen mobil 483587 

 
Oplysninger om foreningen kan ses på Godthåb Bådeforenings 

hjemmeside http://ghb.gl 

 
Ansøgning sendes til best@ghb.gl 

– Alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. 

 

Ansøgningsfrist 20. April 2022 
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