-Svenskt Ambulansflyg söker accountable
manager (verksamhetsansvarig) till
flygoperativa- och tekniska verksamheten.

Om KSA
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.
Flyg- och teknisk underhållsverksamhet är under uppbyggnad. KSA etablerar eget AOC med CAMO
samt egen Part-145 organisation. Ledande personal rekryteras medans pilot- och teknikerbemanning
upphandlas. Verksamhetens behov av sjuksköterskor kommer förses genom tjänsteköp från regioner.

Tjänsten
Accountable manager (AM) kommer att få en självständig och utmanande roll med arbetsplats i
Umeå. Som AM rapporterar du internt till Förbundsdirektören (CEO) och har det övergripande
ansvaret för flygsäkerhet och regelefterlevnad inom KSA och gentemot Transportstyrelsen. Detta
gäller både för AOC, CAMO och P-145 organisationen. Vidare ska AM bland annat;
•
•
•

Leda AOC och P-145 organisationerna,
Säkerställa att alla KSA:s aktiviteter kan finansieras och utföras i enlighet med gällande och
tillämpliga regler och krav.
Etablera och upprätthålla ett effektivt ledningssystem inom både AOC och P-145
organisationen.
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Kvalifikationer
För att kvalificera sig som AM i KSA ska du ha följande kvalifikationer och/eller erfarenheter;
•
•
•
•
•
•

Ingående kunskap om de regler och förordningar som är applicerbara för KSA:s verksamhet i
syfte kunna bedöma regeluppfyllnad.
Kännedom om kravbilderna på nominerade personer, safety manager och compliance
monitoring manager inför tillsättning på dessa poster.
Flera års erfarenhet från ledande position inom kommersiell luftfart, gärna inom
flygambulansverksamhet med flygplan eller helikopter i Norden.
Erfarenhet av att etablera, eller arbeta med omfattande förändring/utökning av ledningssystem
inom kommersiell luftfart.
Erfarenhet av att ha personalansvar och att arbeta med inhyrd personal.
Erfarenhet av budget- och annat relevant ekonomiarbete.

Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning. Relevant arbetslivserfarenhet kan
uppväga kravet på utbildning. Du skall kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ, ha god
samarbetsförmåga, vara lösningsorienterad och vara ansvarsfull. 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.

Anställningens omfattning
Form:
Omfattning:
Placering:
Start:

Tillsvidareanställning
Heltid
Umeå
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast:
2020-12-19
Referensnummer:
1–21
Välkommen att söka genom att skicka ditt CV till AM@svenskt-ambulansflyg.se.

Kontakt
Andreas Eriksson, förbundsdirektör (CEO), telefon (växel) 090-550 05.
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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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