
 

 

Vesper Group rekryterar säkerhetspersonal för särskilt uppdrag i Norden 
   

Uppdraget  

Uppdraget kan liknas vid att arbeta vid en oljeplattform, där arbetstiden kommer att vara förlagd enligt 

rullande schema om en veckas arbete följt av två veckors ledighet.  

  

Profil 

Vi lägger stor vikt vid våra blivande medarbetares sociala förmåga, självdisciplin och förmåga att ingå i 

mycket specialiserade team, vars jobb blir att skydda en väsentlig verksamhet i Norden. Om du blir 

antagen så väntar ett arbete med stort ansvar, tillsammans med några av Sveriges främsta 

säkerhetsspecialister.  

  

Krav 

Du måste: 

- vara svensk medborgare,  

- vara minst 25 år,  

- varit antingen polis eller militär i minst två år utöver skola/värnplikt, 

- ha goda vitsord, 

- ha god fysisk förmåga, 

- tala god engelska, 

- klara kontroll för säkerhetsklass i nivå 2.  

 

Meriterande 

Det är meriterade med genomförd utlandsmission inom infanteri/markstrid.  

  

Villkor 

Vi erbjuder tidsbegränsad anställning om ett år med möjlighet till förlängning. Lönen är mycket 

konkurrenskraftig. 

 

Före anställning sker både individuell och gemensamma utbildningar för att ytterligare höja de utvalda 

personernas kompetensnivå och för att likrikta arbetssätt och metoder. Utbildningen är tre månader och 

betald. Planerad uppdragsstart är 1 november 2021.  

 

Processen 

Intresserad? Fyll i det här formuläret och var beredd på en rekryteringsprocess under sommaren, följt av 

praktiska tester efter semesterperioden. 

 

 
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. 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. 

https://forms.office.com/r/Ny1Dwbzfpx

