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1. Indledning  

Port of Roenne A/S har indgået aftale med Mercuri Urval om samarbejde vedrørende rekruttering og 
udvælgelse af den kommende kandidat til Chief Business Officer - Cruise (CBO) med tiltrædelse pr. 
01.12.2021. 
 
Job- og kravprofilen danner grundlag for potentielle kandidaters nærmere overvejelser over deres in-
teresse for stillingen og i givet fald den første indledende dialog med Port of Roenne A/S / Mercuri 
Urval. 
 
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte Mercuri Urval; Line Møgelvang Villadsen på telefon eller 4167 8243 eller HR- og Administra-
tionschef Birgit Tinggaard på 5136 3746.   
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon 5076 1205, mail: 
lene.boesgaard@mercuriurval.com.  
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (reference-
nummer: DK-07699). Ansøgningsfristen udløber den 18.10.2021, kl. 10.00. 

2. Om Port of Roenne A/S  
Port of Roenne A/S driver Bornholms eneste forsyningshavn og er Danmarks østligst beliggende er-
hvervshavn og krydstogtdestination. Havnen ligger centralt placeret i Østersøen og kan levere en va-
rieret vifte af maritime serviceydelser, der betjener over 3.000 skibsanløb årligt. De mange anløb stiller 
krav til en effektiv og serviceorienteret havnevirksomhed.  
 
Konkurrencedygtigt nyt havnebyggeri 
Den 4. oktober 2019 overtog Port of Roenne A/S sit nybyggede 150.000 m2 store projektareal, hvor 
de nye kajkonstruktioner har en bæreevne på op til 50 ton pr. m2. Havnens samlede areal er nu på 69 
hektar. Udbygningen var den første etape af de i alt fire udbygningsetaper, som er defineret i den 
ambitiøse Masterplan 2050. Den anden etape er indledt, og de første 5 hektar er nært forestående.   
 
Port of Roenne A/S tilbyder en havneinfrastruktur, der bl.a. omfatter kajer, havnebassiner og tilstø-
dende landarealer. Derudover stiller havnen kraner, pakhuse og andre faciliteter til rådighed med hen-
blik på at betjene skibe, færger, stevedorer, areallejere m.m.  
 
Stigende international interesse fra krydstogtrederier  
Flere store internationale krydstogtrederier har fået øjnene op for, hvad Bornholm har at tilbyde, lige-
som de har noteret sig den markant forbedrede havneinfrastruktur, som har gjort det lettere at manøv-
rere og lægge til kaj. Den konkurrencedygtige vanddybde på 11 meter betyder desuden, at havnen 
oplever en stigende interesse for anløb af skibe på op til 350 meter i længden og en proportionalt øget 
passagerfremgang. Læs mere om, hvordan Port of Roenne A/S valgte at udnytte ”nedetiden” i 2020 
på en konstruktiv måde her.  
  
Østvendt spydspids for havvind 
Flere – allerede screenede - havvindmøllefelter i Østersøen står over for at skulle udbygges i de kom-
mende år, og både Siemens Gamesa og MHI Vestas har valgt at placere deres monterings- og ud-
skibningsopgaver hos Port of Roenne A/S pga. havnens unikke og fremtidssikrede havneinfrastruktur. 
De første opgaver bliver i forbindelse med etableringen af Danmarks til dato største 600 MW havvind-
møllepark på Kriegers Flak, hvorefter Arcadis Ost-parken ved Rügen bliver den næste. Det samlede 
potentiale for havvind i Østersøen er over 60 Gigawatt.  
 

mailto:lene.boesgaard@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
https://roennehavn.dk/presse/2020/11/17/ronne-havn-bookingliste-lyder-pa-63-krydstogtanlob-i-2021
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Bornholm som Energi-ø og Power-to-X 
Klimaforandringer, bæredygtighed og CO2-reduktion har fået politisk momentum blandt divergerende 
stakeholdere i såvel Danmark som Europa. Det betyder blandt andet, at den siddende regering, sam-
men med et bredt folketingsflertal, er blevet enige om en ambitiøs Klimaplan- og lov, som ud over et 
mål om en 70 %-reduktion i CO2 i 2030, også har udpeget to Energi-øer, som en del af den samlede 
Klimaplan. Den ene Energi-ø vil ligge i Nordsøen og den anden i Østersøen. I den forbindelse placeres 
en op til 2 GigaWatt havvindmøllepark på Rønne Banke i absolut nærhed til Bornholm og havnen, 
hvilket øger potentialet for udbygning med de bulkrelaterede Power-to-X-løsninger og grid på tværs af 
landene i Østersøregionen. Her vil Bornholm blive det geografiske bindeled mellem Sverige, Polen og 
Tyskland – hvilket gør Port of Roenne A/S’ placering ideel.   
 
Fast og flydende bulk over kaj 
Over 1 mio. tons bulkvarer passerer hvert år gennem havnen og omfatter både fast og flydende gods. 
Det flydende gods er benzin og diesel, som holder Bornholm kørende, men omfatter også bunkers til 
skibene, som sejler til og fra øen. Det faste gods omfatter både import og eksport fra øen og involverer 
mange forskellige typer af gods som korn, foderstoffer, sand, skærver og træflis. Port of Roenne A/S 
har flere kajer med dybder på henholdsvis 7, 9 og 11 meter, hvorfra det faste bulkgods kan lastes og 
losses.  
 
Samfundsvigtig færgetrafik 
Port of Roenne er Bornholms vigtigste trafikknudepunkt. Der ankommer og afgår dagligt færger til og 
fra Ystad i Sverige og Køge på Sjælland. Derudover afgår der færger til og fra Sassnitz i Tyskland – 
dog ikke på daglig basis. I sommerhalvåret ankommer og afgår der også færger til og fra Swinoujscie 
i Polen. Det er Molslinjen/Bornholmslinjen samt Polferries, der driver færgetrafikken. 
 
Den interesserede kandidat opfordres til at orientere sig på Port of Roenne A/S’ hjemmeside samt i 
følgende dokumenter om havnen:  

• Årsrapporten 2020 via følgende link.  

• ”Masterplan 2050” via følgende link.  

Organisation  

Port of Roenne A/S ledes i dag af en professionel bestyrelse på ni medlemmer, mens den daglige 
ledelse varetages af havnens direktion, der består af den administrerende direktør (CEO) og økono-
midirektøren (CFO). Direktionen varetager det overordnede ledelsesansvar for Port of Roenne A/S.  
 
Den daglige ledelse af organisationen og de enkelte forretningsområder varetages af Business Mana-
gement & Operation, som består af CBO Bulk, CBO Offshore, CBO Cruise, chefen for Port Service, 
chefen for kommunikation- og public affairs, HR- og administrationschefen.  
 
Se Port of Roenne A/S’s organisationsdiagram her. 

 
Havnen er organiseret i en række funktionsområder og strategiske forretningsområder:  

• Krydstogt: Krydstogtsmarkedet er i vækst, og der er etableret en række målsætninger om, at 
branchen og krydstogtsturismen skal vokse markant. Havneudvidelsen, som stod klar i efteråret 
2019, giver mulighed for, at større krydstogtskibe kan gå til kaj i havnen.  

• Bulk, som gennem årene har været en naturlig del af havnens virksomhed. De mange nye aktivi-
teter i Østersøen skaber mulighed for nye kunder og nye opgaver/leverancer med afsæt i Port of 
Roenne. 

• Færger, Port of Roenne er Bornholms vigtigste trafikknudepunkt, hvor der dagligt ankommer og 
afgår færger til og fra Ystad og Køge. Derudover ankommer og afgår der færger til og fra Sassnitz 
i Tyskland – dog ikke på daglig basis. Desuden har havnen fået nye internationale færgeruter 
mellem Rønne og Swinoujscie i Polen. 

https://roennehavn.dk/media/ccqj0aev/34613_%C3%A5rsrapport-2020_print_v2-af-240221.pdf
https://roennehavn.dk/media/1369/publiseret-masterplan-2050-d-11-16-1658-10.pdf
https://roennehavn.dk/om-ronne-havn-a-s/diagram/
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• Offshore: Bornholm har en unik placering midt i Østersøen. Det betyder, at der årligt passerer 
titusindvis af skibe forbi øen. Disse skibe har på forskellige vis brug for en række serviceydelser. 
Østersøen er et af de områder, hvor der fortsat vil ske en stor vækst i opstillingen af vindmøllepar-
ker i fremtiden. Både Siemens Gamesa og MHI Vestas har valgt at placere deres monterings- og 
udskibningsopgaver hos Port of Roenne A/S. 

• Havneservice, der varetager praktiske og administrative opgaver samt dialog med skibe og agen-
ter, planlægning og koordinering af skibsanløb, overvågning, oprydning og opsyn med havneare-
aler, kranopgaver, reparationer af infrastruktur, rengøring m.m. 

• Public affairs og kommunikation, som sikrer en strategisk funderet kommunikations-, presse- 
og public affairs indsats. 

• HR- og administration, som sikkert og effektivt varetager personaleadministrationen, den tvær-
gående kompetenceudvikling og ledelsessupport- og rådgivning, samt sikrer at havnens admini-
strative og sikkerhedsmæssige procedurer lever op til internationale standarder.  

• Økonomi og IT, der sikrer velfungerende IT-systemer og en god økonomistyring, herunder bog-
føring og fakturering m.m. 

3. Stillingen som Chief Business Officer - Cruise 
Chief Business Officer – Cruise refererer til den administrerende direktør for Port of Roenne A/S.  
 
Som Chief Business Officer (CBO) for Cruise er du overordnet ansvarlig for at udvikle forretningsom-
rådet og sikre, at havnen imødekommer markedets krav og forventninger. Som CBO har du derfor 
også en central opgave i at sikre, at Port of Roenne A/S lever op til de internationale standarder inden 
for krydstogt.   
 
Du får derfor en central rolle i at holde dig opdateret på, hvordan forretningsområdet udvikler sig inter-
nationalt ved først og fremmest at vedligeholde og udvide Port of Roenne A/S gode og store netværk 
inden for branchen. Du får derfor en betydelig opgave i at repræsentere Port of Roenne A/S på det 
internationale cruisemarked. En opgave som kræver stor dedikation, proaktivitet og gode netværks-
kompetencer. Vi forventer endvidere, at du kan trække på eget professionelle netværk. 
 
Du bliver en del af den samlede chefgruppe og forventes at bidrage til at skabe et tæt tværgående 
samarbejde, som er afgørende for, at organisationen når sine strategiske mål og leverer resultater. I 
samspil med de øvrige chefer forventes du at udvikle en ambitiøs strategi for dit forretningsområde.  

Aktuelle opgaver og fokusområder  

International markedsføring og tiltrækning af krydstogt 
En forudsætning for forretningsområdets eksistens er, at Port of Roenne lykkes med at tiltrække kryds-
togsanløb. Det bliver din opgave at fastholdelse og udvikle de vigtige og veletablerede netværk som 
f.eks. Cruise Baltic (CB), Copenhagen Cruise Network (CCN) og Cruise Lines International Associa-
tion samt at identificere og opbygge nye netværksrelationer, som kan bidrage til at udvikle forretnings-
området.  
 
Netværksrelationer opbygges, udvikles og fastholdes og på forskellige vis, men for dig vil det bl.a. 
vedrøre Fam Trips fra organisationer som Cruise Lines International Associations (CLIA) eller besøg 
af skibsagenter med interesse i Bornholms turismeprodukt. Det drejer sig om besøg fra nuværende 
eller potentielle samarbejdspartnere, der kommer til Bornholm med henblik på at få et indtryk af, hvad 
Bornholm kan tilbyde deres gæster som cruisedestination. Networking og markedsføring indbefatter 
også deltagelse i og kontakt med messer og konferencer vedrørende Cruise. Dette er eksempelvis 
planlægning af en stand ved arrangementer typisk arrangeret af Cruise Baltic (CB) eller Copenhagen 



Chief Business Officer - Cruise (CBO)  |   5 

 

Cruise Network (CCN), hvor deltagelsen har til hensigt at skabe kontakt til netop et netværk som Cruise 
Lines International Association (CLIA). 
 
Planlægning og koordinering af krydstogsanløb  
Som CBO for Cruise har du naturligvis også en rolle ifm. med de planlagte cruiseanløb. I tæt samar-
bejde med Port Service, planlægger og koordinerer du anløbene af indkomne cruiseskibe og sikrer 
klargøring af Welcome Area, når det vurderes at være strategisk rentabelt. Sidstnævnte indbefatter 
indretning af telt, bannere, musik, brochurer, boder, informationspersonale mv., hvilket sker i tæt sam-
arbejde med Destination Bornholm. Endeligt har du også ansvaret for udsendelse af nyhedsmails før 
anløb af cruiseskibe, opdatering af præsentationer, infosheets og andre informationsmedier vedrø-
rende krydstogt.   
 
Turistsamarbejdet 
Destination Bornholm har som den lokale turismeorganisation ansvar for markedsføringen og udvik-
lingen af Bornholms turismeprodukt og er dermed en helt central samarbejdspartner med henblik på 
at stimulere Bornholms udvikling til en internationalt anerkendt cruisedestination. Det nuværende sam-
arbejde sker gennem Cruise Bornholm Network (CBN), der foruden Port of Roenne A/S og Destination 
Bornholm som primære aktører indbefatter andre turisterhverv som f.eks. øens busselskaber, guide-
firmaer, handelsstandsforeninger og hovedattraktioner.  
 
Du får en vigtig opgave i at være med til at udvikle og optimere turismesamarbejdet. Et godt turisme-
samarbejde giver den bedste oplevelse for gæsterne og bidrager aktivt til at maksimere øens indtje-
ning. Kan turismesamarbejdet levere det, efterlever Bornholm ligeledes de væsentligste krav, som det 
internationale cruisenetværk Cruise Lines International Association (CLIA) efterspørger.  
 
En branche med imageudfordringer  
Et andet afgørende fokusområde er arbejdet med cruiseindustriens image. Cruise som ferieform er 
kommet i søgelyset på grund af de miljømæssige implikationer og belastninger. Du får derfor en central 
rolle i at bidrage til, at Port of Roenne kan tilbyde faciliteter og rammer, der forstår og handler på de 
miljømæssige udfordringer gennem gode løsninger inden for eksempelvis spildevand, energiforbrug, 
landstrøm og affald.  

4. Den ideelle profil 

Erfaringer og færdigheder 

Som CBO - Cruise forventes du som minimum at have følgende erfaringer og færdigheder:  

• Erfaring fra krydstogsbranchen – alternativ erfaring fra turisme- eller destinationsbranchen 

• Erfaring med at opbygge og udvikle netværk og netværksrelationer 

• Erfaring med at repræsentere og sælge en destination – regionalt og internationalt   

• Kommerciel forståelse og erfaring – gerne fra en stilling med budgetansvar  

• Rutineret i mundtlig og skriftlig engelsk og kan begå dig på tysk 

• Rutineret i anvendelse af SoMe 

• Gerne kendskab til havne og den maritime sektor i almindelighed 
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Personlige kompetencer og egenskaber 

Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber, 
men skal først og fremmest kunne se sig selv ind i en virksomhed i vækst og med en arbejdskultur, 
der er præget af proaktivitet, kreativitet, hastighed og et højt ambitionsniveau: 

• Betydelige netværkskompetencer – har viljen og evnerne til at udbygge eksisterende samt oprette 
nye netværk inden for cruiseindustrien 

• Bidrager med eget netværk 

• Veludviklede analytiske evner  

• Selvstændig og proaktiv  

• En dygtig kommunikator, både mundtligt som skriftligt 

• Fleksibel og omstillingsparat – trives med mange bolde i luften  

• Samarbejdsorienteret – vil bidrage aktivt til samarbejdet på tværs i organisationen 

• I dialogen er du professionel, nysgerrig og serviceminded 

5. Ansættelsesvilkår 
Løn forhandles efter overenskomst med forhandlingsberettiget organisation på et niveau, der modsva-
rer stillingens krav og kandidatens kvalifikationer og potentialer.  
 
Arbejdsstedet er Rønne Havn, Sydhavnsvej 12, 3700, Rønne. Du skal forvente høj rejseaktivitet.  
 
Der forventes tiltrædelse 01.12.2021.  
 
 


