
 
 

IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK NUUK  OG PAAMIUT   
 Postboks 4052 . 3900 Nuuk – Telefon 34 87 87                                                                 

www.maritim.gl - E-mail: Maritim@maritim.gl 

 
 
 
 
 
 
Til Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center i Nuuk med afdeling for grunduddannelse i 

Paamiut, søger bestyrelsen en ny forstander med tiltrædelse pr. 1. juni 2017 eller efter nærmere aftale. 
 
Grønlands Maritime Center har de seneste 4 år været gennem en fornyelsesproces og der søges en 
forstander, der kan fortsætte dette arbejde samt udvikle yderligere på den strategi bestyrelsen har sat 
for skolen.  

 
 Du skal have erfaring med administration og ledelse fra en større institution eller virksomhed 
 
 Skibsføreruddannet og gerne med bred kendskab til det maritime miljø – fiskeri og søfart 

generelt 
 

 Det er klart en fordel, hvis du har undervisningserfaring 
 

 Du besidder en moderne motiverende ledelsesstil med udbredt sans for kommunikation – både 
med studerende, medarbejdere og erhvervet. 
 

 Netværket på plads samt indsigt i grønlandske forhold – kan omstille sig efter det grønlandske 
samfund og erhvervs behov, gennem samarbejde med mange lokale aktører. 

 
Grønlands Maritime Center er en moderne og international uddannelsesinstitution. Fundamentet er på 
plads til at kunne videreføre de maritime uddannelser således den maritime branchen bliver det 
foretrukne valg for Grønlands ungdom.  
 
 
Løn - og ansættelsesvilkår  
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den 
på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende 
forhandlingsberettigede organisation.  
 
Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der 
betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og 
boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved 
ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske 
indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder. 
 
 
Skulle du have behov for yderligere oplysninger vedr. stillingen, kan du kontakte Bestyrelsesformand 
Mike Høegh Mike@masik.gl 
 
Ansøgning sendes senest 10. april pr. mail til mike@masik.gl 

  
  

Kan du gøre den maritime branche i Grønland attraktiv for fremtidens unge? 
 

Forstander til Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center 
 

Kontorassistent 
 

http://www.maritim.gl/

