
Norrköpings hamn är en av landets större hamnar, med många nationella och internationella kunder. 

Verksamheten drivs av Norrköpings Hamn AB, som ägs av Norrköpings Kommun. Hamnen har en 

central roll i utvecklingen av regionen som ett starkt logistikläge. Bolaget befinner sig i en spännande 

fas med en långsiktig utveckling av företagets organisation, nya affärsområden och en planerad 

utbyggnad av hamnanläggningen.  

Vi söker nu  

Behovsanställda Hamnarbetare 

till våra kajer och terminaler 

Din roll 
I hamnen lossar och lastar vi i huvudsak fartyg, järnvägsvagnar och lastbilar. Vi hanterar 
även gods i magasin och upplag för kunds räkning. Som behovsanställd hos oss erbjuds du 
ett omväxlande arbete där du förväntas utföra alla i hamnen förekommande arbetsuppgifter. 
Man jobbar oftast i team och arbetsuppgifterna kan handla om alltifrån truck- och krankörning 
och stuffa containers, till att städa och hålla ordning. Miljön är ofta riskfylld och därför är det 
stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet.  

Vår verksamhet, som alla annan hamnverksamhet, präglas över tid av upp och nedgångar i 
arbetsbelastning. Vid perioder av hög arbetsbelastning använder vi oss därför ibland av 
behovspersonal som komplement till vår ordinarie arbetsstyrka. Som behovsanställd kommer 
du att avropas när behov uppstår vilket kan innebära del av dag, heldag, kväll eller helg.  
 

Din profil 
Vi söker dig som är en lugn, trygg och flexibel person. Du är lätt att samarbeta med, är 
serviceinriktad, har en positiv inställning och ser möjligheter. Du är säkerhetsmedveten och 
har inga problem att ta till dig ny teknik när den kommer. Då flera arbetsmoment är ombord 
på båtdäck är det viktigt att du inte besväras av arbete på hög höjd. Vi ser gärna att du har 
förarbevis för truck och/eller hjullastare. Körkort B, C och ADR-kunskaper och att köra kran 
är meriterande. Vi vill också att du har god datorvana. 
 

Arbetstid/varaktighet  
Vid behov under arbetstoppar samt under semesterperioder. 
 

Lön  
Timlön enligt kollektivavtal.  
 

Kontakt 
Är det här jobbet för dig? Skicka då din ansökan och CV på mejladressen jobb@nhs.se. 
Rekrytering sker löpande men senast den 21/2 vill vi höra ifrån dig.  
 
Vid frågor, kontakta Robert Olsson, produktionschef 011-25 06 38.  
 
Välkommen med din ansökan! 

 


