
KENDER DU DET? 

FÅ NEM ADGANG TIL ARBEJDSKRAFT 
MED OS SOM SAMARBEJDSPARTNER 

+45 424 444 71 - info@safemarineservice.com 
www.safemarineservice.com

Din virksomhed modtager en attraktiv ordre. Ja, faktisk ikke bare 
en attraktiv ordre, men også en stor ordre.

Det nødvendige antal medarbejdere står klar. De har de påkrævede 
kompetencer og erfaringer til at køre ordren sikkert i hus. De er 
klar til at starte. Nu.

Ovenstående lyder måske som et drømmescenarie? Måske er 
virkeligheden faktisk sådan, at du har svært ved at skaffe de rigtige 
medarbejdere med de rette kvalifikationer, når ordren er der – 
måske fordi det er for ressourcekrævende at have folk fastansat? 
Det er ikke utænkeligt, for det er virkeligheden for rigtig mange.

Safe Marine Service tilbyder virksomheder 
fleksibel arbejdskraft i kortere eller længere 
perioder. Med kort varsel dækker vi jeres behov for 
kvalificeret arbejdskraft, så I sparer den 
tidskrævende og udgiftstunge rekruttering og 
forpligtelser i forhold til opsigelsesvarsler. 

Vores speciale er at rekruttere specialiseret 
bemanding inden for industri, skibsværfter, vind-, 
og oliebranchen. Vi rekrutterer primært dansk 
arbejdskraft, men har også samarbejdspartnere i 
Polen, Rumænien, Letland og England. 



BRUG SAFE MARINE SERVICE 
OG FÅ DEL I FORDELENE 

SLIP FOR BEKYMRINGERNE
VI SØRGER FOR DET HELE

I styrker jeres konkurrenceevne ved at være 
mere omstillingsparate. 

I minimerer de faste lønomkostninger. 

I kan trygt sige ja til flere ordrer, fordi I let 
kan mande op og ned, som det passer jer. 

I kan bruge jeres tid på de opgaver, der giver 
mest mening for jer. 

I får nemt adgang til fuldt kvalificerede 
kandidater, der har de rette kompetencer og 
effektivt kan opfylde jeres behov – hurtigt, 
nemt og uden binding

• Rekrutteringsproces

• Ansættelseskontrakt

• Lønudbetaling i henhold til overenskomst

• Udbetaling af fritvalgskonto/SH-opsparing

• Indbetaling til pension

• Feriepengeudbetaling

• Sundhedskort

• Skattenummer/CPR-nummer

• Bolig tæt på arbejdspladsen

+45 42 444 471
info@safemarineservice.com

www.safemarineservice.com
Cortex Park 26, 5230 Odense

Gennem tiden har vi blandt andet haft fornøjelsen af at arbejde 
tæt sammen med

DU ER I GODT SELSKAB


