
Jobb hos oss

Den foretrukne maritime administrasjonen



 

Godt arbeidsmiljø
Sjøfartsdirektoratet prioriterer arbeidsmiljøet høyt og 
bruker årlig mye ressurser på å bevare og utvikle dette. 
Direktoratet er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Konkurransedyktige betingelser
Sjøfartsdirektoratet har betalt reisetid, overtid og lunsj. Vi 
har fleksitid, bedriftshelsetjeneste og ferieleilighet i Spania.  
 Vi kan tilrettelegge for ulike livsfaser og har en god senior
politikk. Vi har også subsidiert bedrifts kantine med fokus på 
sunn mat. 

Utviklings- og karrieremuligheter
• sterkt tverrfaglig miljø 
• internasjonalt arbeid i maritime fora
• lederutviklingsprogram
• stipendordning
 
Norges beste pensjonsordning
Som ansatt i Sjøfartsdirektoratet er du medlem i Statens 
pensjonskasse (SPK). Det gir deg gunstige pensjons
ordninger.

Gunstige boliglån
Du kan låne inntil 1,7 millioner kroner som medlem i SPK. 
Er dere to personer i husstanden som er medlem i SPK, kan 
dere låne det dobbelte. 

Sjøfartsdirektoratet er arbeidsplassen for deg som 

ønsker utfordrende arbeidsoppgaver, et godt faglig 

og sosialt arbeidsmiljø og fleksibilitet i hverdagen.

Vårt samfunnsoppdrag løses av dyktige medarbeidere 

innenfor fagområder som:  

• ingeniør

• nautikk

• marin teknikk

• jus

• HMS

Ledige stillinger lyses ut på www.sdir.no/jobb

Vi tilbyr
Trygghet for deg og dine
Vi har gunstige forsikrings ordninger som sikrer 
både deg og dine  nærmeste, for eksempel om 
du skulle bli utsatt for sykdom eller yrkesskade. 
Vi har også en god livsforsikring.

Stort aktivitetstilbud
Vi har et godt utstyrt trimrom, og vårt bedrifts
idrettslag tilbyr blant annet fotball, volleyball, 
klatring, tennis, squash og golf. Vi har kunst
klubb og eget  husband.  
Vi  arrangerer utflukter for ansatte og deres 
familier. Juletrefest, julebord og sommerfest er 
andre populære tiltak.

Sentral beliggenhet og trivelige lokaler
Vårt hovedkontor ligger i sentrum av 
 Haugesund, helt i sjøkanten og med kort vei 
til butikker, kaféer og  restauranter. Avdeling 
for skipsregistrene og våre regions og tilsyns
kontor ligger sentralt plassert i sine  respektive 
byer. 

• arkiv

• økonomi

• personal

• IT

• kommunikasjon



Våre ansvarsområder
Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy i norske havner. 
I tillegg utsteder Sjøfartsdirektoratet sertifikater ved nybygg/ombygginger av skip og flyttbare innretnin-
ger. Registrering av rettigheter i skip er en av våre hovedoppgaver. Direktoratet er underlagt Nærings- og 
fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Organisasjon
Sjøfartsdirektoratet har 325 ansatte. Av disse jobber 120 på våre regions- og tilsyns kontor langs hele 
kysten. Hovedkontoret ligger i Haugesund med Avdeling for skips registrene i Bergen. 

Direktoratets hovedoppgaver er å:
• trygge liv og helse , miljø og materielle 

verdier
• registrere fartøy og rettigheter i fartøy
• føre tilsyn med bygging og drift av fartøy 

med norsk flagg, og deres rederier
• utstede sertifikater for sjøfolk og føre tilsyn 

med norske utdanningsinstitusjoner
• føre tilsyn med utenlandske fartøy i 

norske havner
• føre tilsyn med og fremme gode arbeids- 

og levevilkår på fartøy
• forvalte og utvikle norsk og internasjonalt 

regelverk
• markedsføre Norge som flaggstat
• forvalte tilskuddsordninger på vegne av 

departementet
• overvåke risikobildet
• drive forebyggende arbeid for å redusere 

antall ulykker i både fritidsbåtflåten og 
næringsflåten
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Sjøfartsdirektoratets overordnede mål er å bli 
den foretrukne maritime administrasjonen

Hva ville Norge vært om det ikke var for havet? 
Gjennom  århundrer har våre største og

 viktigste næringer vært sterkt knyttet til havet. 
Skipsfarten, fisket, verftene og oljen. 

Vi er et folk som har lært å høste
 av havets fantastiske rikdom, 

og beherske dets lunefulle natur. 

Det er en arv det er verdt å ta vare på.  
Sjøfartsdirektoratet er en viktig bidragsyter for å sikre

 at vi også i fremtiden med stolthet kan si at vi er
en av verdens fremste sjøfartsnasjoner.

• arkiv

• økonomi

• personal

• IT

• kommunikasjon



www.sdir.no

Møt noen av våre medarbeidere
Sjøfartsdirektoratets ansatte jobber alle med skips sikkerhet, men har ulike utdanninger, 
bakgrunner og stillinger i direktoratet. 

- Å jobbe for Sjøfartsdirektoratet er spennende, og 
ingen dager er like, sier Roger Karlsen (46).
Han har tidligere vært maskinist og maskinsjef på 
offshorefartøy og har jobbet som prosjektingeniør på 
skipsverft. - Da dukket det opp en jobbannonse fra 
Sjøfartsdirektoratet og jeg fikk jobb som inspektør 
ved tilsynskontoret i Haugesund. Det har jeg ikke 
angret på, smiler han.

Alfred Ntirandekura (35) kommer opprinnelig fra
Burundi, et land uten kystlinje. Nå bor han i Haugesund, 
og trives godt i vestlandsværet. Han er utdannet 
ingeniør innen marinteknikk ved Høyskolen i Bergen. 
Som student fikk han sommerjobb på Sjøfartsdirek-
toratet. Sommeren etter fikk han tilbud om fast jobb.  
Han jobber med skrog, stabilitet, lastelinje og tonnasje 
på avdeling for fiskefartøy. - Jeg trives veldig godt her 
og har hyggelige og inkluderende kollegaer, sier han.

Linda Bruås (47) er jurist og har erfaring fra 
internasjonal virksomhet og offentlig forvaltning. 
Hun begynte å jobbe som jurist i Sjøfartsdirektoratet 
i 2004. I dag er hun underdirektør for Avdeling for 
regelverk og avtaler. - Her på Sjøfartsdirektoratet har 
jeg har fått utfordringer og muligheter til å utvikle 
meg både faglig og personlig, blant annet gjennom 
det interne programmet «Talent for ledelse», sier hun. 

Inger Øye Isaksen (59)  er utdannet på maskinlinjen
ved Ingeniørhøyskolen i Gjøvik og har jobbet i 
Sjøfartsdirektoratet siden 1982. - Jeg har trivdes 
hele tiden, smiler hun. Hun er ansatt på Kontroll og 
inspeksjons-avdelingen og har mye kontakt med
inspektørene langs kysten. - Det å kunne være til 
hjelp for andre har vært drivkraften min i denne
jobben, sier hun.

Møt Sjøfarts direktoratet: Maskinist Roger Karlsen, ingeniør innen marinteknikk Alfred Nitrandekura, 
jurist Linda Bruås, og sjefsingeniør Inger Øye Isaksen kan bli dine nye kolleger.
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