
 
 

Basansvarig – Dyvik Marina 
Vi söker en praktisk, händig och kreativ problemlösare till marinan och fastigheten. Det handlar om 
underhåll av bryggor, området och byggnader. Vid större arbeten tar vi in hjälp. 

Du jobbar självständigt under eget ansvar i en fantastisk miljö. Intresse för båtar och båtliv gör jobbet 
lättare! 

Om oss 
Välkommen till Dyvik Marina – på fastlandet i skärgården! Vi är en fullservicemarina med båtförsäljning 
som erbjuder allt som hör båtlivet till! I vår skyddade hamn ryms cirka 350 båtar sommartid och vi har 
vinterplatser för över 400 båtar inom- och utomhus. Vi gör service- och motorreparationer, motorbyten, 
båtreparationer samt gör installationer, ombyggnader och försäkringsreparationer.  

 
Vi säljer nya båtar och begagnade båtar, motorer och tillbehör samt båtvagnar och trailers. Här finns 
både kran och ramp för båthantering och andra lyfttjänster. Vi har egen sjömack med kontoautomat och 
sjöbutik som har öppet året runt, sommarkafé, gästhamn och hyrbåtsavdelning – hyrbat.se. Vi har en 
hög miljöprofil och arbetar aktivt för ett hållbart båtliv.  
 
Vårt läge vid Furusundsleden strax norr om Åkersberga placerar oss centralt i skärgårdsområdet och vi 
har en ambition att bli ett ännu mer utpräglat utflykts- och besöksmål samt utveckla vår verksamhet 
ytterligare. Läs mer på www.dyvik.se och www.facebook.com/dyvikmarina 

 

 

 

 

 

 

http://www.dyvik.se/
http://www.facebook.com/dyvikmarina


 
 

Om tjänsten 

Du som vill jobba hos oss har tidigare erfarenhet av underhåll och byggnation, är ansvarsfull, flexibel 
och van att jobba självständigt. Ett båtintresse är bra att ha för att kunna stötta i övriga delar av 
verksamheten.  

 
Dina arbetsuppgifter är bland annat: 
 

• Underhåll och utveckling av brygganläggning och marinan som helhet andra marinarelaterade 
funktioner 

• Skötsel och löpande underhåll av byggnader 
• Snickeri- och målningsarbeten inom- och utomhus - både nybyggnad och renovering 
• Viss trädgårdsskötsel 
• Ansvara för avläsningar, ronder, rapportering etc.  

Vi erbjuder: 

• Ett varierande, ansvarsfullt och roligt jobb 
• En arbetsplats där det är högt i tak med många spännande projekt på gång 
• En härlig marin arbetsmiljö med trevliga kollegor 

 

Krav för att söka är att du: 

• Har tidigare arbetserfarenhet av fastighetsskötsel eller likvärdiga kunskaper. 
• Tillgång och körkort för bil 

 

Meriterande är utbildning eller kunskaper inom el, vvs eller andra relaterade branscher. 
Vi ser gärna att du bor i Norrort. 

 
Arbetsvillkor: 
Arbetstider: Mån - fre 7-16.  Lunch 1 timme, möjlighet till viss flextid.  
Lön efter överenskommelse. Heltid, ev. möjlighet till deltid (80%) finns. 
Anställningsform: tillsvidare – start efter överenskommelse. 

 
Kontakt och ansökan: 
Skicka din ansökan bestående av ett personligt brev och CV till Patric Borén, pb(at)dyvik.se.  
Patric svarar även på eventuella frågor om tjänsten via mail eller telefon 08-543 543 00  
 
Sista ansökningsdag är den 1 september men skicka in din ansökan omgående då urval och intervjuer 
sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.  
 
Välkommen till Dyvik! 

 


