Vesper Group söker en senior säkerhetsskyddsrådgivare
Arbetsbeskrivning
Vi söker en seniorkonsult inom säkerhetsskydd som kan ansvara för arbetet hos några av våra nyckelkunder. Du
stöttar dem i det dagliga arbetet, genomdriver projekt och upprättar ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Du
interagerar med ansvariga myndigheter såsom Säkerhetspolisen och Militära underrättelsetjänstens
säkerhetsskyddsavdelning. Du arbetar också internt med vår säkerhetsskyddsgrupp med att utveckla metoder,
planera och kvalitetssäkra uppdrag liksom interna processer.
Profil
Vi letar efter en positiv expert som brinner för säkerhetsskyddsfrågor och förstår värdet för våra kunder och för
Sveriges säkerhet. Du tycker om att arbeta i lag och har god förmåga att skapa relationer med andra. Du är senior på
området och kan dela dina erfarenheter och entusiasmera andra. Du har ett öppet sinne och besitter drivkraften att
sträva efter högt satta mål och kvalitetsstandarder.
Kvalifikationer
Erfarenhetskrav
Minst tio års gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete inom offentlig sektor, helst även privat näringsliv.
God operativ kunskap och om aktuell lagstiftning.
Arbete inom säkerhetsskyddets alla delar, att leda och genomföra säkerhetsskyddsanalyser i stora organisationer.
Ledning av utbildningsinsatser och projektledning samt vana att presentera i större forum.
Säkerhetsskyddsrådgivning till ledningsgrupper i myndighet och näringsliv.
Kompetenskrav
Akademisk examen samt utbildning såsom säkerhetsskyddschef, polisutbildning eller motsvarande.
Genomför hot- och riskanalyser på ett strukturerat och metodiskt sätt.
Genomför säkerhetsprövningsintervjuer, har kunskap om säkerhetsskyddad upphandling (SUA-avtal) och kan
bedöma utfall från registerkontroller.
Utmärkt svenska och engelska i både tal och skrift.
God kommunikationsförmåga och hög trovärdighet inom säkerhetsskyddsfrågor.
Meriterande
Det är meriterade med bakgrund hos Säkerhetspolisen eller Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.
Övrigt
Vi erbjuder dig ett arbete med goda lönevillkor och förmåner, stora utvecklingsmöjligheter och trevliga dedikerade
kollegor. Vårt huvudkontor är beläget vid Globen. Resor i tjänsten förekommer.
Vi ser fram emot din ansökan och kallar löpande till intervjuer. Vi genomför bakgrundskontroller på de kandidater vi
finner lämpliga för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför och eftersträvar en jämn
könsfördelning, därför ser vi gärna kvinnor som sökande till tjänsten.
Skicka ansökan med personligt brev och CV till hr@vespergroup.se märkt ”SÄKSKYDD2022”.

Vesper Group är ett svenskt 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 rådgivning och utredningar utför vi säkerhetsskyddsanalyser och ger rådgivning inom säkerhetsskydd

samt utför översyner, operativt arbete och utbildning.

