Vesper Group söker en junior analytiker
Vesper Group är ett säkerhetsföretag som skyddar företag och myndigheters personal och
affärsverksamhet. Vi som jobbar här har unika erfarenheter och gedigen kompetens inom säkerhet,
krishantering, säkerhetsskydd och säkerhetsanalys. Våra anställda kommer från Säpo, Polisen, Must
och Försvarsmaktens specialförband. Vi har högkvalitativa analytiker, säkerhetsexperter samt krisoch konflikthanterare. Vesper Group är certifierade enligt ISO 18788, ISO 9001 och PSC-1. Vi är det
andra bolaget i världen att certifieras enligt ICoCA, International Code of Conduct Association.
Inom affärsområdet Security Intelligence Management erbjuder vi stöd i kundernas dagliga
säkerhetsarbete i form av säkerhetsrådgivning, utredningar, personsäkerhetsprogram,
bakgrundskontroller och resesäkerhet. Vi inhämtar information från en mängd olika källor, tar fram
policys och hot- och riskanalyser, genomför säkerhetskyddsanalyser, säkerhetsrevisioner,
Security Due Diligence samt utbildningar.
Nu söker vi en junior analytiker till vårt team för bakgrundskontroller, utredningar och utbildning. Du
är en person som jobbat några år på dina första arbetsplatser och nu vill vara med och utvecklas på
ett växande företag.
Jobbeskrivning
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat följande uppgifter:
• Genomföra, driva och utveckla tjänsterna inom bakgrundskontroller
• Utveckling och kvalitetssäkring av tjänsterna gentemot våra kunder
• Viss utbildning av kunder inom området resesäkerhet
Du uppfyller följande krav
• Svensk medborgare
• Relevant akademisk utbildning inom statsvetenskap, säkerhet, internationella relationer,
polis, kriminologi eller motsvarande
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Klarar en säkerhetsprövning med efterföljande registerkontroll
Din profil
• God analytisk förmåga
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska
• God förmåga och vana vid att utbilda och presentera
• God förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp
Meriterande
Det är meriterande med erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete samt flerspråkighet, utöver svenska
och engelska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är prestigelös,
engagerad samt mycket noggrann, resultat- och lösningsorienterad.
Tillträde: Omgående efter överenskommelse
Anställningsform: Heltid 100%
Lön: Individuell lönesättning
Arbetsort: Stockholm, Globen
Provanställning under sex månader.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till hr@vespergroup.se märkt ”Analytiker SIM” senast
den 30 september 2020.
Frågor om tjänsten riktas till johan.barvaeus@vespergroup.se (telefon: 070-280 29 53)

