
 

 
 

Vesper Group söker svensk säkerhetspersonal  
till skyddsuppdrag inom energisektorn 

 

Vesper Group är ett säkerhetsföretag som skyddar företag och myndigheters personal och 

affärsverksamhet. Vi är certifierade enligt ISO 18788, ISO 9001 och PSC-1 och är det andra bolaget i 

världen att certifieras enligt ICoCA, International Code of Conduct Association.  

Vesper är sedan 2004 en uppskattad personskyddsleverantör i högriskländer och sedan 2022 har vi 

uppdraget att skydda Oskarshamns kärnkraftverk OKG, genom en taktisk responsenhet som består 

av skyddsvakter med utökad förmåga. 

 

 

Profil  

Till uppdraget i Oskarshamn söker vi nu kvinnor och män med god erfarenhet av praktiskt 

säkerhetsarbete som polis eller militär. Vi lägger stor vikt på din sociala förmåga, självdisciplin och 

förmåga att ingå i specialiserade team, vars jobb är att skydda den samhällsviktiga infrastruktur som 

ett kärnkraftverk utgör. Om du blir antagen så väntar ett intensivt och utvecklande arbete med stort 

ansvar, tillsammans med några av Sveriges främsta säkerhetsspecialister. Arbetstiden är förlagd 

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

 

Krav 

- Svenskt medborgarskap  
- Har arbetat som polis eller militär i minst två år, med goda vitsord 
- Har god fysisk förmåga och är fullt frisk 
- God engelska 
- Klarar kontroll för säkerhetsklass i nivå 2. 
- God vapenvana 
 

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har: 

- Utlandsmission eller motsvarande erfarenhet. 
- Giltigt skyddsvaktsbevis. 
- Erfarenhet av insatsverksamhet. 
- Erfarenhet av att arbeta i rollen som instruktör. 
 
  



 
Personliga egenskaper 
Då arbetsuppgifterna ställer höga krav på dig som person så lägger vi stor vikt vid dina personliga 
egenskaper. Arbetet kräver att du har ett gott omdöme och god analytisk förmåga för att kunna 
planera, förbereda och genomföra uppdraget självständigt eller i en arbetsgrupp. Du ska ha 
förmågan att kunna fatta beslut, ibland baserat på begränsad information.  
 
Rollen kräver hög social kompetens och att du är en lagbyggare. Det är viktigt att du är självgående 
och samtidigt ser ”laget före jaget”. Du har en förmåga att arbeta med olika processer parallellt och 
har inga problem att anpassa dig när situationen kräver det. Du har känsla för kvalitet, service och 
samverkan. Din kommunikationsförmåga är mycket väl utvecklad. 
 
 
Villkor 

Vi erbjuder tidsbegränsad anställning om ett år som vid förlängning övergår till en 

tillsvidareanställning. Lönen är konkurrenskraftig. Före anställning sker både individuella och 

gemensamma utbildningar. Kravställda utbildningar som behövs för att utföra uppdraget kommer 

att erbjudas av företaget.  

 
Process 
Ansök via TRE@vespergroup.se senast 25 januari 2023. Bifoga ditt CV samt ett personligt brev på 
max 1 A4 där du beskriver hur din profil möter ovan ställda krav och meriter. Märk ansökan med 
TRE2023. 
 
Rekryteringsprocessen består av flera delmoment, bland annat en praktisk testdag. 
 
OBS! Vi uppmanar dig som redan inkommit med spontanansökan till projektet att söka på nytt via 
den angivna e-postadressen. 

mailto:TRE@vespergroup.se

