
 

 

Vesper Group söker en säkerhetsadmininstatör till Afghanistan 

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 och säkerhetsanalys. Våra anställda kommer från Försvarsmaktens specialförband, Säpo, 

Must och Polisen. Vi har högkvalitativa analytiker, säkerhetsexperter samt kris- och 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 personsäkerhet erbjuder vi skydd åt personer som reser till eller är bosatta i några av 

världens farligaste länder. Vi är sedan 2004 en uppskattad personskyddsleverantör till både 

regeringskanslier, företag och biståndsorganisationer från Norden och en rad andra länder. 

Jobbeskrivning 

Vi söker dig med gedigen erfarenhet av militärt säkerhetsarbete och som är intresserad av nya 

utmaningar i komplexa miljöer. Du blir en del i ett säkerhetsteam som möjliggör klientens verksamhet i 

högriskmiljöer genom att tjänstgöra som Duty Officer.  

Arbetet består i att assistera närmaste chef, stödja personskyddsoperatörerna med operativ 

informationsinhämtning, administration av teknisk materiel samt stöd med andra säkerhetsrelaterade 

uppgifter.  

Krav:   

- Skall vara svensk medborgare 

- Skall klara registerkontroll i klass 2  

- God fysik och fullt frisk  

- Erfarenhet av stabstjänst inom försvaret, inkluderande samverkan med externa aktörer    

- Erfarenhet av arbete utomlands 

- Godkänt engelskatest och personlighetstest   

Meriterande: 

- Tidigare utlandstjänst i Försvarsmakten, företrädesvis Afghanistan 

- Erfarenhet av arbete i taktisk ledningscentral (TOC) 

- Erfarenhet av kameraövervakningssystem (CCTV) 

- Erfarenhet av arbetsledning 

Om tjänsten 

Tjänsten är säkerhetsklassad och på ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde sker i januari 2021. Vi 

välkomnar kvinnliga sökande. Läs mer om arbetet i en intervju med en tidigare säkerhetsadministratör: 

https://vespergroup.se/att-jobba-kabul/ 

 

Om rekryteringsprocessen 

Uttagningsprocessen består av två delar. Del ett är en initial intervju för att få en uppfattning om dig som 

sökande, sker oftast via telefon eller videolänk. Del två är en dag med arbetsprov, skytteprov samt mer 

allomfattande djupintervjuer. Vesper Group ställer stor vikt vid personlig lämplighet och gott omdöme. 

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till hr@vespergroup.se märkt ”Säkadmin Kabul” senast 

den 2 november 2020. Frågor riktas helst till hr@vespergroup.se Kontaktperson: Henrik Grip (telefon: 

070-293 47 90) 
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