Beredskaps- och Säkerhetssamordnare till Eksjö kommun
Ett av kommunens viktigaste mål är att säkerställa en säker och god kommun att besöka, bo och verka
i. Kommunen har därför satsat på att utveckla det olycksförebyggande och trygghetsskapande arbetet
med många utåtriktade samhällskontakter. Vi har idag en nära samverkan med polis, näringsliv,
försvarsmakten, organisationer och ideella föreningar som vi vill utveckla ytterligare. Kommunens
olika verksamhetsgrenar ställer krav på åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa verksamheten
även om störningar inträffar.

Arbetsbeskrivning
Tjänsten som beredskaps- och säkerhetssamordnare är placerad på räddningstjänsten som är en del av
kommunledningskontoret. I tjänsten ingår huvudsakligen att arbeta för en god krisberedskap inom
Eksjö Kommun, både som organisation och i lokalsamhällena inom kommunens geografiska
ansvarsområde.
Internt för kommunorganisationens verksamhet omfattar tjänsten bland annat arbete kring
krisberedskap, totalförsvarsfrågor, kontinuitetsplanering och risk-och sårbarhetsanalyser.
Men också ansvar för att samordna övningar, utbildning och planering av kommunens olika
krisledningsfunktioner, samt arbete med kommunens försäkringar och interna skydd.
Andra uppgifter är att delta i nätverk och samverka med olika myndigheter och andra organisationer

Din profil
Vi söker en utvecklingsinriktad person som kan bidra till en ökad riskmedvetenhet och god
säkerhetskultur i Eksjö kommun. Tjänsten förutsätter akademisk eller annan utbildning som
arbetsgivaren finner relevant för arbetsområdet. Meriterande är erfarenhet inom området säkerhet,
beredskap eller räddningstjänst. Du har goda samhällskunskaper och en god allmänbildning.
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper där social, analytisk och pedagogisk förmåga är
särskilt önskvärda. Du trivs med att arbeta i ett team, men också att målinriktat och med stor drivkraft
arbeta på egen hand. Du har lätt för att samarbeta med andra och tar gärna initiativ till nya
yrkesrelationer och nätverk både inom och utanför den kommunala organisationen.
Du har goda kunskaper i svenska språket och en mycket god förmåga och vana att uttrycka dig väl i tal
och skrift. Det är även viktigt att du har en förmåga att kunna ställa om fokus snabbt, är stresstålig och
inte tvekar att rycka in i olika akuta situationer. B-körkort är ett krav.
Tjänsten innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras.

Anställningsform
Tillsvidare, beroende på tidigare erfarenheter kan 6 månaders provanställning komma att tillämpas.
Lön och tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan med löneanspråk ska vara Eksjö kommun, räddningstjänsten tillhanda senast
2017-09-27.

Kontaktinformation
Räddningschef Micael Carlsson, 0381-36 000
Facklig företrädare, Vision 0381-36 0000

