Beredskapshandläggare
Melleruds kommun med cirka 9 000 invånare ligger naturskönt i Dalsland med närhet till så väl vatten
som skog. Det är kort restid med tåg både till Göteborg och Karlstad. Mellerud har ett rikt föreningsliv och
en väl utbyggd kommersiell och kommunal service.
Kommunstyrelseförvaltningen har en viktig central och samordnande roll. Genom att ge service och stöd
till medborgare, företag, organisationer och andra förvaltningar skapas goda möjligheter att utveckla och
förverkliga idéer.
Inom förvaltningen finns verksamheter som arbetar med digitalisering, kommunikation, ekonomi,
säkerhet, turism, personalfrågor och utredningar.
Om arbetsplatsen
Kommunikation och säkerhet är en av sex enheter inom kommunstyrelseförvaltningen. Enheten består av
medborgarkontoret, telefonväxel samt de samordnande funktionerna kommunikation och säkerhet.
Arbetsbeskrivning
Enheten kommunikation och säkerhet söker en handläggare för frågor som rör civilt försvar, säkerhet och
krisberedskap. Tjänsten är en allmän visstidsanställning och omfattar cirka ett år.
Tjänsten som beredskapshandläggare innebär att utveckla och komplettera kommunens krisberedskap
och säkerhetsarbete med planering för civilt försvar enligt överenskommelse om kommunernas arbete
med civilt försvar 2018-2021.
I uppdraget ingår även utbildnings- och övningsverksamhet, ärendehantering i den politiska processen,
analysarbete samt planering. Arbete med kommunens krisberedskap kan även ingå i uppdraget.
Kvalifikationer
Vi söker dig med ett stort intresse av att arbeta med kommunens krisberedskap och civilt försvar. Du har
erfarenhet av analysarbete, krisberedskapsarbete, processutveckling eller liknande. Du har relevant
akademisk utbildning eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Meriterande är erfarenhet
från Försvarsmakten eller arbete med uppgifter inom totalförsvaret. Kunskaper om informationssäkerhet
eller signalskydd är också meriterande.
Du har god datorvana och kan hantera Office-paketet, du uttrycker dig väl i tal och skrift. Vidare har du
god samarbets- och kommunikationsförmåga, är målinriktad, har drivkraft och förmåga att arbeta
självständigt och är initiativrik. Ditt mål är alltid att nå praktiska lösningar.
Du ska ha hög integritet, förstå vikten av och bidra till att upprätthålla en god säkerhetskultur. Vi lägger
stor vikt vid din personliga lämplighet.
Arbetet medför resor i tjänsten varför körkort B är ett krav. Anställningen förutsätter godkänd
säkerhetsprövning då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunikation och säkerhet
Postadress: 464 80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Telefon: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 . Orgnr: 212 000-1488

Information om tjänsten
Tillträde: så snart som möjligt. Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Allmän visstidsanställning till och med cirka 20 december 2020.
Sysselsättningsgrad: 100 procent.
Lön: individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk.
Kontaktperson
Enhetschef Anna Granlund, 0530-181 18, anna.granlund@mellerud.se.
Fackliga företrädare
Kan nås via kommunens växel 0530-180 00.
Ansökan
Sista ansökningsdag 1 oktober 2019 via kommunen@mellerud.se. Ange referens:
Beredskapshandläggare KS 2019/446.

