Stavangerske holder døren åpen for
ungdom som vil noe. Vi står midt oppi en
rivende teknologisk utvikling. Dette gjør at vi
kan tilby deg en utfordrende og spennende
fremtid i et aktivt og interessant miljø.

Og her er vår
utfordring til deg

E-postadresse: post@stavangerske.no
Internett: www.stavangerske.no

Telefon sentralbord: 51 86 87 00
Telefaks: 51 89 54 25

Personalavdelingen, Børehaugen 1
Postboks 839 Sentrum, 4004 STAVANGER

Fleksible arbeidstidsordninger og et arbeidssted
i nærmiljøet kan være den
idelle kombinasjon med
hjem og familieliv.

Som jente på sjøen har
du muligheter til en sikker
og fremtidsrettet jobb i
et godt arbeidsmiljø.

Jenter, det er på tide
å komme om bord!

www.stavangerske.no
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Stavangerske
holder
døren åpen
for ungdom
som vil noe

Stavangerske AS er et av landets største,
innenriks ferje- og hurtigbåtrederier.
Rederiet har 150 års erfaring innen lokal
sjøveistransport. Vi har landets yngste
riksvegferjeflåte og er stolte av å kunne si
at vi har evne og vilje til å prøve ut fremtidsrettede fartøystyper og nytt utstyr.

Dette er
Stavangerske

“

Arve Froestad,
Lærling.

Jeg tar min
fagutdanning
i maritime
fag, som
lærling om
bord i ferjen
MF Fjordveien.
Her trives jeg
kjempegodt og
«sjøveien» blir
min karriere.

Børge Dreggevik, Maskinsjef

Som maskinsjef om bord i den nye,
høyteknologiske ferjen Stavanger
får jeg faglige utfordringer i fartsfylte
omgivelser.
Twistfiller og oljekanner er ikke
lenger maskinsjefens viktigste
redskap.

“

“

Trude Enge, Matros

Jeg valgte fart og service og trives med
hyggelige passasjerer og gode kollegaer
om bord i hurtigbåten MS Fjordbris.

Bjarte Holta, kaptein
Truls Gabrielsen, Overstyrmann

“

En ansvarsfull jobb om bord i en
hurtigbåt er både givende og «gromt».
Her kreves det at vi behersker skipet under
alle forhold. Med faglige kvalifikasjoner
og topp motivasjon for sikkerhet og
service skal vi gi våre kunder en trygg
og behagelig reise.

Vi valgte sjøveien - og har aldri angret på det!

