Vesper Group söker en säkerhetskoordinator till utlandsuppdrag
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 såväl diplomatiska
beskickningar som företag och biståndsorganisationer från Norden och en rad andra länder.
Jobbeskrivning
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av militärt eller polisiärt 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 säkerhetskoordinator.
Arbetet består bland annat i;
- Beredning av säkerhetsärenden för klientens beslutsfattare
- Rådgivning i säkerhetsfrågor
- Inhämta information, analysera, föreslå och implementera åtgärder samt leda det övergripande
säkerhetsarbetet
- Utveckla och upprätthålla rutiner, anvisningar och beredskapsplaner
- Arbetsleda säkerhetsteamet
Krav:
-

Skall vara svensk medborgare
Skall klara registerkontroll i klass 2
God fysik och fullt frisk
Erfarenhet av säkerhets- och/eller underrättelsetjänst inom Försvarsmakten eller
Polismyndigheten, inkluderande samverkan med externa aktörer
Erfarenhet av arbete utomlands
Godkänt engelskatest, personlighetstest samt kompetensutvärdering

Meriterande:
-

Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av arbete med personskydd
Erfarenhet av arbete med tekniska hjälpmedel inom säkerhetsområdet
Erfarenhet av arbetsledning

Om tjänsten
Tjänsten är säkerhetsklassad och på ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde sker under hösten
2022. Vi välkomnar kvinnliga sökande.
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till hr@vespergroup.se märkt ”Säkerhetskoordinator
2022” senast den 8 november 2022.

