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Me Arctialla mahdollistamme turvallisen, sujuvan ja ympäristöystävällisen vesiliikenteen.
Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa innovatiivisesti yhdistelemällä eri palveluja
kokonaisvaltaisiksi palvelukonsepteiksi. Konsernin liiketoiminta-alueet ovat jäänmurto,
väylänhoito ja merenmittaus. Näiden liiketoimintojen sisältä löytyy mittava määrä kokemusta
ja osaamista perusliiketoimintojen lisäksi mm. öljyntorjunnasta, vesirakentamisesta, putkenja kaapelinlaskusta, hinaustehtävistä sekä muoviputkiviittojen ja poijujen valmistamisesta.
Arctia Oy on 100 % valtion omistama osakeyhtiö.

Nykyisen teknisen johtajamme siirtyessä konsernin sisällä uusiin tehtäviin
haemme

TEKNISTÄ JOHTAJAA
Tehtäväsi on monipuolinen, haasteellinen ja palkitseva, sillä vastuullasi on
konsernin teknisten palveluiden johtaminen, johtoryhmätyöskentely ja
monipuolinen oman tiimin ja toimintojen kehittäminen.
Edellytämme mittavaa kokemusta johtamisesta ja näyttöjä haastavan teknisen
kunnossapidon alueelta ja johtoryhmätyöskentelystä. Varustamo- ja laivatekninen
osaaminen ovat ydinosaamistasi, mutta tästä voidaan tinkiä muiden näyttöjen
valossa.
Oletko innostava johtaja, joka omaa korkean energiatason ja halua kehittää
toimintaa ja toimintakulttuuria?
Mikäli kiinnostuit, tutustu alla olevaan tarkempaan tehtävänkuvaukseen ja
vaatimuksiin, ja ole meihin yhteydessä.
Tarjoamme sinulle haastavan tehtävän merenkulun aitiopaikalla, jossa yhdessä
johtoryhmän kanssa pääset kehittämään Arctian liiketoimintoja. Arctian missio on
konkreettinen ja tärkeä Suomen elinkeinoelämälle vesiliikenteen sujuvuuden ja
huoltovarmuuden kannalta.
Työhakemukset palkkatoiveineen pyydetään lähettämään 10.1.2021 mennessä
osoitteeseen https://www.lyyti.in/Avoin_tyopaikka_Tekninen_johtaja_2615
Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Maunu Visuri to 10.12. klo 8.30–10.00,
to 17.12. klo 13.00-15.00 ja to 7.1 klo 14.00-16.00 numerosta 040 578 8122. Mikäli
mainitut ajankohdat eivät sovi, voi yhteydenottopyynnön jättää sähköpostilla
maunu.visuri@arctia.fi.
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Pääasialliset tehtävät
Johtoryhmätyöskentely
• Osallistuminen konsernin johtoryhmän työskentelyyn
Osaston johtaminen ja Arctian teknisten toimintojen kehittäminen
• Teknisten palveluiden johtaminen, organisointi ja kehittäminen
• Kokonaisvaltainen konsernin teknisten toimintojen ja kustannustehokkuuden
kehittäminen
Laivaston huolto, hankinta ja suunnittelu
• Vastaa siitä, että alukset ovat toimintakuntoisia täyttäen lakien,
viranomaisten, luokituslaitoksien ja yhtiön vaatimukset.
• Vastaa alusten huolto-ohjelmista, huoltokauden kokonaissuunnitelmasta,
huolto- ja kunnossapitotoimen toteuttamisesta ja huoltotoiminnan
tehostamisesta.
• Vastaa aluksiin liittyvästä osto-, alihankinta- ja hankintatoiminnasta ja
toiminnan kehittämisestä.
• Vastaa laivaston, pienempien alusten ja kiinteistöjen elinkaarisuunnittelusta,
investointi- ja hankesuunnittelusta sekä investointien toteuttamisesta.
• Vastaa Teknisten palveluiden tietojärjestelmän (Sertica) kokonaisvaltaisesta
käytöstä ja kehittämisestä.
• Alusten järjestelmien tekninen koordinointi ja aluskaluston tekniset
selvitystehtävät
Talous
• Taloudellinen vastuu teknisten palveluiden ja koko huoltotoiminnan osalta.
Suora ja epäsuora vaikutus.
• Vastaa investointi- ja kunnossapitobudjeteista
Muut asiat
• Yhteistyö sidosryhmien, erityisesti Väyläviraston, kanssa laivaston teknisissä
kysymyksissä.
• Kaudella 2021–2022 lisäksi erityinen fokus pienemmän kaluston
elinkaarisuunnitteluun, korjausvelan hahmottamiseen ja
korjaussuunnitelmaan.
• Vastaa konsernin kiinteistöistä.
• Vastaa alusten, kaluston ja kiinteistöjen vakuutuksista.
• Vastaa mahdollisten uusalushankintojen suunnittelusta ja
telakkakilpailutuksista sekä rakentamisen läpiviennistä.
• Tekninen johtaja vastaa omalta osaltaan, että hänen alaisessaan toiminnassa
noudatetaan yhtiön yritysvastuuta. Erityisesti korostaen työturvallisuutta ja
ympäristöasioita.
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Vaatimukset
Koulutus
• Ylempi korkeakoulututkinto tai yhdistelmä alemmista tutkinnoista ja
työkokemuksesta
o Laivatekniikan tutkinto ja/tai tuntemus alasta katsotaan eduksi.
Kokemus
• Kokemusta johtoryhmätyöskentelystä
• Vahvaa kokemusta ja näyttöä vaativasta teknisestä kunnossapidosta ja
toimintojen kehittämisestä.
o Erityinen painotus muutosjohtamisessa ja kulttuurimuutoksen
läpivienneissä.
o Kokemusta elinkaarihallinnasta, huolto-ohjelmista, investoinneista ja
muista huolto-organisaation perusprosesseista
o Kokemus varustamoliiketoiminnasta katsotaan eduksi
o Kokemus laivajärjestelmistä, laivojen kunnossapito- tai
laivanrakennustoiminnasta katsotaan eduksi
o Kokemus osallistumisesta laivojen ja/tai alusten uudisrakentamiseen
katsotaan eduksi
Muita vaatimuksia
• Laajojen ja monimutkaisten kokonaisuuksien hallinta
• Hankintatoimen hallinta sisältäen alihankinta- ja toimittajaverkoston hyvän
tuntemuksen ja kokemusta sopimusneuvotteluista
• Kokemusta ja osaamista kunnossapidon digityökaluista
• Sääntöjen ja määräysten hyvä tuntemus
• Projektien ja prosessikehityksen hyvä hallinta
• Hyvä TES-osaaminen
• Hyvä suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielen taito
o hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi
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