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Svenskt Ambulansflyg söker Ground Ops
manager / chef FKC
Arbetsbeskrivning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bildades 2016, medlemmar utgörs av Sveriges
samtliga regioner. KSA:s ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg
dygnet runt, året runt. Syftet är att effektivisera ambulansflyget för att öka patientnyttan och
patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. KSA har beställt sex stycken EMS
utrustade PC-24 flygplan som tillverkas av Pilatus Aircraft Ltd. och levereras under 2021. Flygplanen
kommer, tillsammans med piloter, tekniker och medicinsk personal att baseras på beredskapsbaser
som blir etablerade på Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter flygplats. Operationerna
kommer att koordineras från en flygkoordineringscentral som nu etableras i Umeå. Piloter och
medicinsk personal kommer att ha beredskap dygnet runt årets alla dagar, redo att på kort varsel
påbörja ett flygambulansuppdrag. Operationsområdet kommer att innefatta hela Europa.

Arbetsbeskrivning
Ground Operations Manager (GOM) kommer att få en självständig och utmanande roll med
arbetsplats i Umeå. Som GOM har du även uppdraget som chef för KSA:s flygkoordineringscentral
(FKC), vilket innebär ett operativt ansvar för bland annat planering och koordinering av
flygambulansuppdrag samt personalansvar för ca 20 medarbetare. Du kommer ha en viktig roll i
arbetet med framtagandet av ledningssystem inklusive policys, beskrivningar och procedurer. Som
GOM så ska du bland annat kunna tillse att verksamheten innanför ditt ansvarsområde
uppfyller regler, förordningar och rådgivande material/standarder likväl som verksamhetens egna
standarder samt kunna åtgärda avvikelser, finna mitigerande åtgärder, följa upp och mäta effekt av
vidtagna åtgärder.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning. Relevant arbetslivserfarenhet kan
uppväga kravet på utbildning. Du ska som ett minimum uppfylla kraven som avser ”Nominated Person
ground operations” i EU förordning Nr. 965/2012 (”Air-ops”) GM2 ORO.AOC.135(a) men ytterligare
erfarenhet och kunskap från ledande och relevant position inom kommersiell luftfart och speciellt
flygambulansverksamhet utöver dessa krav kommer att värderas högt. Du ska ha tidigare erfarenhet
av att etablera, eller arbeta med omfattande förändring/utökning av ledningssystem inom kommersiell
luftfart och av att ha personalansvar, ett arbete som i KSA även innefattar att vara delaktig i att
etablera och kontinuerligt vidareutveckla en flygsäkerhetskultur. Du ska ha expertkunskap i gällande
regelverk.
Du skall kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ, ha god samarbetsförmåga och vara ansvarsfull.
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Du ska också ha förmåga att arbeta och fatta beslut i pressade situationer, ha hög stresstålighet och
vara flexibel samt ha en god förmåga till teamarbete. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska och
engelska, både skriftligt och muntligt. Du ska ha goda kunskaper i Office-paketet (Word och Excel)
och ha en generellt god IT kunskap. Tjänsten förutsätter godkännande av Transportstyrelsen och är
säkerhetsklassad varför du ska kunna visa registerutdrag ur belastningsregister utan anm. Tjänsten
innefattar resande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Form:
Omfattning:
Placering:
Start:

Tillsvidareanställning
Heltid
Umeå
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast:
2020-10-04
Referensnummer:
10–20
Välkommen att söka genom att skicka ditt CV (maximalt två A4 sidor) till jobs@svensktambulansflyg.se.

Kontakt
Björn Lindström, flygchef, telefon 08-511 657 20 (vxl)

Övrigt
För mer information, se https://www.svenskt-ambulansflyg.se
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande
med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi
undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Eftersom Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är en myndighet är de ansökningar som
kommer in till oss en allmän handling. Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på https://www.svenskt-ambulansflyg.se
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