
  

Fiskeri AB Ginneton söker maskinist till fartyget Ginneton 
Som maskinist arbetar du med driften, underhåll och 
reparationer av fartygets maskineri och kylsystem. Vi söker 
en ansvarstagande person som kan arbeta självständigt och 
som gillar utmaningar. Du tycker om att hitta lösningar på 
problem och därigenom hjälpa verksamheten att utvecklas. 
Du är en del av ett fiskeri team vilket kräver att du 
är flexibel, lyhörd, kan ta instruktioner och har lätt för att 
samarbeta.  
 
Arbetsuppgifter 
Du kommer arbeta med service och underhåll ombord på 
vårat fartyg Ginneton. Arbetet är av mycket varierande art 
då du utför service och underhåll på all tänkbar utrustning 
ombord, så som fartygets motorer, kylsystem, hydraulik, 
diverse elektrisk utrustning och mycket mer. När det sker 
akuta haverier och andra händelser ombord är det din 
uppgift att felsöka problemen och få fartyget i drift igen. Du 
är även med och hjälper till på däcket under arbete med 
fisket. 
 
Din profil 
Vi söker dig med stort intresse för drift och underhåll av 
fiskefartyg med maskineri över 3000 kW. Du har tidigare 
erfarenhet som maskinist i fiske eller 
offshore/handelsflottan, är flexibel och lyhörd med hög 
arbetsmoral. Du kan arbeta självständigt och känner 
ansvarstagande i ditt arbete. 
Arbetstiden är förlagd i arbetspass om ca två veckor, med 
motsvarande ledighet därefter. Arbetet innebär varierande 
arbetstider under dygnets alla timmar då vår 
fiskeriverksamhet pågår 24/7. 

Kontaktuppgifter kring ansökan 
 
Philip Claeson +46 702 29 33 22 
Jonathan Chamoret +46 703 50 60 24 
 
Mail: office@gifico.se 

Ansökan kräver en svensk maskinbehörighet 
om minst klass VI eller liknande 
maskinbehörighet i övrigt land. (+3000kW) 
(Fartyget har bemannat maskinrum 4920 kW) 
 
Lön efter överenskommelse vid närmare avtal. 
Tillträde första kvartal 2019 
 
Ansökan 
Låter detta intressant och du vill veta mer om 
tjänsten? Kontakta Philip eller Jonathan.  
 
Skicka in din ansökan med CV och personligt 
brev till office@gifico.se senast 18 februari.  
Urval kommer ske löpande så skicka in din 
ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram 
emot att höra ifrån dig. 
 

Fiskeri AB Ginneton  Fiskebäckshamn 12  426 58 Västra Frölunda, 
Sverige 

VI SÖKER MASKINIST 

Ginneton fiskar i Nordsjön såväl som Östersjön året runt. Vi fiskar efter 
pelagiska arter så som Sill, Makrill, Skarpsill, Tobis och övriga industri arter. 


