
 

 

Vesper Group söker svensk stationär säkerhetspersonal  
för utlandstjänstgöring 

 

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. 

 

Stationär säkerhetspersonal för utlandstjänstgöring 

Vi söker dig med gedigen erfarenhet av praktiskt säkerhetsarbete inom polis, militär eller som skyddsvakt. 

Arbetet kräver att du är van vid att arbeta självständigt och att du har en mycket god servicekänsla samt 

hög integritet. Stor vikt läggs även på personlig mognad. 

Arbetet består i att ansvara för och upprätthålla ett fullgott skalskydd, inklusive fysiska intrång, för kundens 

fastighet samt stöd med andra säkerhetsrelaterade uppgifter. Säkerhetsläget på stationeringsorten och 

schemaläggning i team medger ledig tid och vistelse i modern stadsmiljö. Du kommer att vara stationerad 

utomlands på heltid enligt ett rotationsschema om åtta veckor jobb och två veckor ledig tid. 

 

Krav: 

- Skall vara svensk medborgare 

- Skall klara registerkontroll i klass 2 

- Skall vara 30 år fyllda  

- God fysik och fullt frisk 

- Erfarenhet från Polismyndigheten, Försvarsmakten eller som skyddsvakt, samtliga med mycket 

goda vitsord 

- OC-utbildad 

- Batong-utbildad 

- Godkänt personlighetstest  

 

Meriterande: 

- Tidigare utlandsarbete 

- Erfarenhet av larm- och kamerasystem, bevakningscentral 

- Erfarenhet av informations- och IT-säkerhetsarbete 

Tjänsten är på ett år med möjlighet till förlängning. Resor till och från orten samt boende i egen lägenhet 

på stationeringsorten ingår. Tjänsten är säkerhetsklassad. 

Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnor som sökande till den här tjänsten. 

Skicka ansökan med personligt brev och CV till hr@vespergroup.se märkt ”SOSPSA2021” före 31 

december 2021. 
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