
Jobb hos oss

Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø



Hva tilbyr vi?
Når du ansettes i Sjøfartsdirektoratet, får du en 
 rekke muligheter og goder som er verdifulle i 
tillegg til lønnen din. Vi kan blant annet nevne:

Utviklings- og karrieremuligheter
Vi arbeider i et sterkt tverrfaglig miljø med 
fokus på den enkeltes faglige og  personlige 
utvikling, blant annet gjennom vår 
 stipendordning. Vi kan tilby  jobbrotasjon, 
faglig oppdatering,  internasjonalt  arbeid 
i ILO, EU og IMO. Vi legger også til rette 
for en faglig  karrierevei.  Vi kan også 
tilby  lederutviklings program på ulike nivå, 
herunder eget  program for ansatte som 
 ønsker en framtidig lederkarriere.

Godt arbeidsmiljø
Vi har et godt, sosialt og inkluderende 
 arbeidsmiljø.  Sjøfartsdirektoratet prioriterer 
arbeidsmiljøet høyt, og bruker årlig mye 
ressurser på å bevare og utvikle dette. I 
2010 vant direktoratet Haugaland HMS 
sin arbeidsmiljøpris. Sjøfartsdirektoratet 
ønsker å gå foran som et godt eksempel 
i  miljøsammenheng og er blant annet 
 sertifisert som Miljøfyrtårn.

Konkurransedyktige betingelser
Sjøfartsdirektoratet har konkurransedyktig 
lønn. Andre goder vi kan tilby, er blant  annet 
betalt lunsjpause, bedriftshelsetjeneste, 
velferdstiltak, gode seniortiltak, kompensert 
reisetid og betalt overtid. 

Gunstige boliglån
Du kan låne inntil 1,7 millioner kroner – eller 3,4 
millioner i Statens pensjonskasse (SPK) hvis 
dere er to medlemmer i SPK i samme husstand. 
Renten ligger i gjennomsnitt ett prosentpoeng 
under markedsrenten. Det betyr at du sparer 
tusenvis av kroner i året.

Norges beste pensjonsordning
Som ansatt i Sjøfartsdirektoratet blir du 
medlem i Statens pensjonskasse. Det gir deg 
svært gunstige pensjonsordninger.

Trygghet for deg og dine
Som medlem i Statens pensjonskasse får du 
gunstige forsikringsordninger som sikrer 
både deg og dine nærmeste.  Dette gjelder 
for  eksempel dersom du skulle bli utsatt for 
 sykdom eller yrkesskade. Vi har også en god 
livsforsikring.

Stort aktivitetstilbud
Vi har rimelig bedriftskantine med fokus på 
sunt kosthold. Vårt bedriftsidrettslag tilbyr 
blant annet fotball, håndball, volleyball,  klatring 
og golf, samt et godt utstyrt trimrom. Vi har 
bridgeklubb, kunstklubb, kor og eget husband. 
Det arrangeres også utflukter for ansatte med 
familier, juletrefest, julebord og sommerfest.

Sentral beliggenhet og hyggelige lokaler.
Vårt hovedkontor ligger i sentrum av 
 Haugesund, helt i sjøkanten og med kort 
vei til spennende butikker, kaféer, puber og 
 restauranter, samt byens flotte havneområde 
og parker. Avdeling for skipsregistrene og våre 
stasjoner  ligger også sentralt plassert i sine 
respektive byer.

Sjøfartsdirektoratet er arbeidsplassen for deg som ønsker utfordrende 

 arbeids oppgaver, et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø og fleksibilitet i  hverdagen. 

Vi trenger deg med ingeniørfaglig/teknisk utdannelse eller  maritim  bakgrunn som 

maskinist eller nautiker. Vi kan også ha behov for dyktige  medarbeidere  innen fag 

som blant annet jus, HMS, arkiv, økonomi, personal, IT og  kommunikasjon.

Hvem søker vi?



Sjøfartsdirektoratets  
ansvarsområder
Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og myndighetsorganet for arbeidet med 

sikkerhet på norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy i norske havner. 

Direktoratet er underlagt Nærings- og handelsdepartementet (NHD), og 

aktivtetene blir bestemt av politiske vedtak, bevilgninger, bestillinger, samt 

internasjonale forpliktelser. Sjøfartsdirektoratets visjon er: “Sammen for 

økt sjøsikkerhet i rent miljø”. Direktoratets overordnede mål er: “En attraktiv 

flaggstat med høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier”. 

Organisasjon
Sjøfartsdirektoratets hovedkontor ligger i Haugesund med Avdeling for skipsregistrene i Bergen. Vi 

administrerer også tre velferdsstasjoner i utlandet. Vi har 330 ansatte. 120 av disse er tilsatt på våre 

17 stasjoner langs kysten.

Blant direktoratets hovedoppgaver er:

•  føre tilsyn med arbeids- og levevilkår om bord og utstede 

sertifikater for sjøfolk

•  forvalte nettolønnsordningen

•  føre tilsyn med norskregistrerte fartøy og deres rederier, 

samt utstede sertifikater til fartøy

•  føre tilsyn med utenlandske skip i norske havner

• utvikle norsk og internasjonalt regelverk

•  registrering av skip og rettigheter i skip, markedsføre 

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og Norsk ordinært 

 skipsregister (NOR)

• registrering og oppfølging av ulykker

Region NORD

Trondheim, Rørvik, Sandnessjøen,

Bodø, Svolvær, Harstad,

Tromsø og Hammerfest.

Region SØR

Oslo, Larvik, Kristiansand,

Stavanger, Haugesund, Bergen,

Florø, Ålesund og Kristiansund.



www.sdir.no

Linda Bruås (41) 
er jurist og jobber 
som EU-koordinator 
i Avdeling for 
 internasjonalt  miljø- 
og sikkerhets arbeid.
–  Skipsfart er et
spennende og 
ikke minst viktig 
arbeidsområde. 
Og min jobb åpner 
for en spennende 
 kombinasjon av jus 
og internasjonalt 
arbeid, sier Linda, 
som også  
setter pris på at 
Sjøfartsdirektoratet 
gir en mulighet for 
høyt utdannede å få 
gode jobber utenfor 
hovedstadsområdet. 
At Haugesund er 
Lindas hjemby, er et 
ekstra pluss.

Karolina Lundgren 
(33) jobber som 
seniori ngeniør i 
 avdelingen  Lasteskip. 
Hun flyttet til 
 Haugesund fra 
Gøteborg i Sverige 
for å begynne i 
 Sjøfartsdirektoratet 
i 2006. – I dag 
 arbeider jeg med 
mange ulike 
 fagområder, blant 
annet farlig last, 
stabilitet og tonnasje. 
Jeg deltar også i  
 internasjonalt arbeid, 
først og fremst i IMO. 
En av de positive 
 tingene med min 
jobb er mangfoldet 
og at dagene er 
så  forskjellige. Det 
finnes også  store 
muligheter til 
 videreutvikle seg, det 
liker jeg.

Håvard Gåseidnes 
(37) jobber i  Avdeling 
for  strategisk 
 sikkerhet, og han 
er ansvarlig for 
 direktoratets  
ulykkes database 
og leder for 
 ulykkesgruppa. 
Han er  utdannet 
 navigatør med 
tilleggs utdanning 
 innen kvalitet, 
 sikkerhet og 
 beredskap, og 
 arbeidet som 1. 
og 2. styrmann 
før han kom til 
 Sjøfarts direktoratet 
for seks år siden.
-  Jeg ønsket å
komme i land og 
skaffe meg nye 
utfordringer, og 
 Sjøfartsdirektoratet 
virket som en 
i nteressant 
 arbeidsplass, sier 
han. 

Per Morten Tennøy 
(53) er skipsingeniør 
og jobber ved 
 stasjon Ålesund. 
Han er inspektør 
og jobber med 
 besiktigelse av 
 nybygg, fiskefartøy 
og  passasjerskip. Han 
sjekker at skipene 
har de nødvendige 
sertifikatene og har 
havne statskontroll på 
utenlandske skip.
- Det er en helhetlig 
jobb hvor det er 
stor variasjon på 
arbeidsoppgavene 
mine, sier Per 
Morten.

Noen av 
våre ansatte


