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København S, 10-03-2020 

Havnechef søges til Sundby Sejlforening 

Overordnet beskrivelse 

Sundby Sejlforening indfører en ny organisation, og vi søger derfor snarest muligt en ny 

havnechef. Har du et brændende ønske om at administrere en fremgangsrig sejlforening og 

lystbådehavn samt at sætte service overfor bestyrelse, medlemmer, brugere og gæstesejlere i 

højsædet, så hører vi gerne fra dig, Du vil indgå i en foreningsledet organisation, hvor effektiv 

administration, økonomi, projektledelse, service samt drift og vedligeholdelse har højeste 

prioritet. 

Sundby Sejlforening er en forening med egen privat havn med offentlig adgang beliggende på lejet 

område tæt ved det nyudviklede område Amager Øst. Sundby Sejlforening har lige over 1000 

medlemmer. 

Sundby Sejlforening har en lang historie (stiftet i 1923), og vi oplever i disse år en kraftig vækst 

både i antal medlemmer og i aktiviteter; bl.a. står vi overfor en række molerenoveringsprojekter. 

Sundby Sejlforenings Havn har 310 bådpladser i vandet, ca. 75 joller og trailerbåde på land samt 

ca. 1000 gæstesejlere om året. 

Som Havnechef skal du:   

 Være ansvarlig for administrationen i Sundby Sejlforening 

 Være Havnefoged i Sundby Sejlforening og dermed daglig havnemyndighed iht. 

”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre 

fiskerihavne”. Havnefoged funktionen kan deles med pladsmand/havneassistent eller 

andre i f.eks. weekends og ferieperioder. 

 Være leder for havnens øvrige ansatte, f.eks. pladsmand/havneassistent, vikar osv. 

 Holde sig opdateret omkring nye regler og love for danske foreninger og lystbådshavne 

 Medvirke til at skabe en velfungerende drift og vedligeholdelse af anlæg, bygninger og 

fartøjer, herunder tilsyn med håndværkere og med rengøring af toiletter, og at udvikle 

havnen. 

 Medvirke til at fremme et godt samarbejde mellem foreningens forskellige udvalg og 

brugere samt med Det Maritime Ungdomshus (Fritidscenter Amager Strand under 

Københavns Kommune), der er beliggende på havnens område. 

 Have en tæt kommunikation med formand, økonomiansvarlig, havneudvalg og den øvrige 

bestyrelse samt med den eksterne bogholder via møder, pr. telefon og/eller e-mails. 

http://sundby-sejlforening.dk/wp-content/uploads/2013/06/Bek9139_15-04-2002_StandardreglementForOverholdelseAfOrdenIDanskeLystbaadehavne.pdf
http://sundby-sejlforening.dk/wp-content/uploads/2013/06/Bek9139_15-04-2002_StandardreglementForOverholdelseAfOrdenIDanskeLystbaadehavne.pdf
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 Have en dagligdag med primært administrative gøremål, men du skal også indgå i det 

praktiske arbejde så vidt tiden tillader dette og/eller ifm. ferier og sygdom hos andre 

ansatte. 

 Være imødekommende over for alle der færdes på havnen, medlemmer såvel som gæster. 

Hvis du har kvalifikationer og lyst til ovenstående, så er jobbet som havnechef i Sundby 

Sejlforening noget for dig! 

 

I jobbet lægger vi vægt på at du:  

 Har relevante kvalifikationer og erfaring med stillingens hovedopgaver  

 Har sans for effektiv administration, økonomistyring og IT  

 Har ledererfaring (personale- og projektledelse) og evner at udøve synlig og anerkendende 

ledelse 

 Er serviceminded og fleksibel med sans for det maritime  

 Kan tale fordomsfrit med alle vores forskellige medlemmer og gæster uanset baggrund og 

type - på en god og respektfuld måde uden fordomme  

 Er selvstændig og kan styre og planlægge det daglige arbejde for dig selv og de andre 

ansatte i et samarbejde med havneudvalget  

 Har en ambition med dit arbejde og vil være stolt af havnen og hvordan den fremstår  

 Har evne til at formidle information/budskaber mundtligt såvel som skriftligt  

 Kan udøve myndighed ift. foreningens vedtægter og reglementer, når det kræves  

 Kan handle selvstændigt samtidig med, at du varetager foreningens/havnens interesser 

kompetent og loyalt.  

 Har en god arbejdsmoral og et godt humør  

 Er stabil og i god fysisk form  

 Er indstillet på at stå til rådighed, evt. ved tilkald, i forbindelse med akutsituationer og 

større arrangementer  

 Har en ren straffeattest  

 

Arbejdsopgaver havnechef 

Arbejdsopgaverne forventes over et år at være ca. ligelig fordelt imellem administration af 

foreningens økonomi og havnens drift, dog således at den ene del i perioder af året vil have en 

større arbejdsmængde end den anden del. 

 

Havnechefen har nedenstående primære arbejdsopgaver (rækkefølgen er ikke prioriteret) vedr. 

administration og havn, hvor nogle er daglige, og nogle forekommer med større tidsintervaller 

eller er enkeltstående opgaver. 

 

http://sundby-sejlforening.dk/wp-content/uploads/vedtaegter_og_reglementer_2019-03-24.pdf
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Administration 

• Administration af hele foreningen (havn og medlemsdel), herunder:  

- Vedligeholde medlemsoplysninger i økonomi- og havnesystem (for tiden C5) 

- Fakturere til medlemmer og andre debitorer via PBS eller via e-mail 

- Sikre attestation af omkostninger og efterfølgende betale i Netbank 

- Samarbejde med ekstern bogholder vedr. bogføring og kontrol heraf 

- I samarbejde med ekstern bogholder foretage månedlige bankafstemninger 

- Indrapportere til Centralt ForeningsRegister (CFR) og andre 

- Ansøgning til Københavns Kommune om tilskud 

- Indberetning af moms m.m. 

- Afstemning og beregning af vand, fjernvarme og el samt tilhørende afgifter 

- Samarbejde med revisor om udarbejdelse af årsregnskabet 

- Vedligeholde foreningens aktivregister 

- Deltage i udarbejdelsen af årligt budget 

- Månedligt udarbejde budgetopfølgning til brug på økonomiudvalgs- og bestyrelsesmøder 

- 4 gange årligt udarbejde likviditetsbudget til brug på økonomiudvalgs- og 

bestyrelsesmøder. 

- Udarbejde løn til personale og evt. B-honorar ansatte (musikere m.v.) via 

lønadministrationsfirma (p.t. ProLøn) 

 

Havnen 

• Drift og vedligeholdelse af havn og bygninger, herunder:  

- Vedligeholde lister over igangværende og kommende arbejdsopgaver 

- Sikre oprydning på havn og plads 

- Have kontakt til håndværkere og entreprenører 

- Uddele og føre lister over landpladser herunder vinterpladser 

- I samarbejde med havneudvalget uddele faste pladser i havnen samt skure på pladsen 

- Opdatere fartøjs- og pladsoplysninger i økonomi- og havnesystem (for tiden C5) 

- Vedligeholde havnens fartøjer, dvs. ’Bollen’, RIB’s og motorjoller 

- Yde medlemsservice i Havnekontorets åbningstid og i øvrigt kommunikere med 

medlemmer 

- Deltage i havneudvalgsmøder 

 

Ansøgning m.v. 

Dine kompetencer:  

 Relevant uddannelse og/eller erfaring – gerne med erfaring som projektleder og/eller 

controller 

 Har gode evner for selvstændigt arbejde og planlægning af egen tid 
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 Indblik i og forståelse for økonomi og gerne C5 økonomisystem og nyere cloud baserede 

systemer 

 Kørekort, som minimum til personbil 

 Er eller kan blive fortrolig med kørsel med traktor 

 Erfaring med sejl- og motorbåde (mindst duelighedsbevis for lystsejlere) 

 Sejlkyndige kompetencer til sejlads med vores havnebåd ”Bollen” og RIB/joller 

 Godt kendskab til IT, som minimum Microsoft Office, e-mails og sociale medier samt 

planlægningsværktøjer og et eller flere økonomisystemer 

 Kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk og gerne på svensk og tysk. 

Vi kan tilbyde dig:  

 Et engageret ledelsesteam (foreningens havneudvalg og økonomiudvalg) 

 Spændende og krævende arbejdsopgaver, hvor 2 dage aldrig forløber ens 

 En aflønning, der matcher stillingens krav og dine kvalifikationer 

 Deltagelse i løbende efteruddannelse i FLID regi 

Har du spørgsmål til jobbet kontakt:  

 Næstformand Claus Brask Thomsen på telefon 40 10 42 75  

eller  

 Havneudvalgsformand Jesper Lorents på telefon 40 25 53 63 

Løn og ansættelsesforhold:  

 Ansættelse snarest muligt eller efter aftale 

 Ansættelsen er beregnet ud fra en årsnorm på 37 timer ugentlig, med ansættelse hele året; 

evt. flere timer i sommerhalvåret og færre timer i vinterhalvåret 

 Der er krav om fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid i forhold til opgaver og årstider, hvor 

der om sommeren kan være tale om længere og forskudte arbejdstimer, samt arbejde i 

weekender. 

 Lønnen fastsættes med udgangspunkt i dine kvalifikationer. 

 Da du bliver ansat af en frivillig forening, er stillingen ikke dækket af nogen overenskomst. 

 Vi gør opmærksom på, at der skal forevises ren straffeattest og børneattest inden 

ansættelsen. 

 Som havnechef må du ikke have fartøj i Sundby Sejlforening. 

Referencer: 

 Havnechefen refererer til formanden, eller ved formandens forfald til næstformanden i alle 

personale- og ledelsesmæssige spørgsmål. 

 Havnechefen refererer til bestyrelsens økonomiansvarlige vedr. foreningens økonomi, 

f.eks. betalinger, bogføring, budget, regnskab m.v. 
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 Havnechefen refererer til havneudvalgsformanden vedr. havnens drift og vedligeholdelse, 

f.eks. renoveringsprojekter, løbende vedligeholdelse, håndværkere, uddeling af pladser 

m.v. 

 Havnechefen refererer i andre faglige spørgsmål til bestyrelsens 

medlemmer/udvalgsformænd i forhold til deres ansvarsområder. 

 Havnechefens ansvar udøves i overensstemmelse med SSF’s vedtægter og reglementer. 

Ansøgning:  

 Ansøgningsfrist den 29. marts 2020 

 Ansøgningen og CV sendes via Jobindex  

 Retur svar gives pr. e-mail 

 Ansættelsessamtaler bliver afholdt løbende så vent ikke med at søge 

 

 


