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-- 
Safety och Compliance manager för 
Svenskt Ambulansflyg 
 
 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA), söker en 
erfaren Safety och Compliance manager för den tekniska 
organisationen. 
 
 
Om oss 
 
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 
 
Som Safety och Compliance manager för CAMO/Part -145 organisation kommer du att utveckla och 
driva KSA:s Safety- och Compliance-system och säkerställa att KSA följer alla relevanta regelverk och 
föreskrifter liksom de av KSA fastställda organisationsprocesser som är beskrivna i organisationens 
manualer. Att skapa och uppmuntra en kultur präglad av öppenhet, säkerhet och en vilja att rapportera 
händelser inom verksamheten är ett fundament i KSA. 
 
Du kommer att jobba nära KSA:s tekniska avdelningschefer och även Safety och Compliance manager 
för den operativa organisationen för att förvissa KSA och Transportstyrelsen om att alla relevanta 
regelverk och processer följs och att ändringar i regelverk och processer på ett säkert och effektivt sätt 
implementeras i KSA:s verksamhet. Vår Safety och Compliance manager kommer att kontinuerligt 
genomlysa KSA:s processer och sträva efter att ständigt förbättra KSA:s verksamhet med hänsyn till de 
regler som styr KSA. 
 
Tjänsten som Safety och Compliance manager är direkt underställd Accountable manager. 
 
 
Kvalifikationer 
 
För tjänsten krävs minst 3 års dokumenterad erfarenhet som Safety Manager och/eller Compliance 
manager i en CAMO/Part -145 organisation. Vidare erfordras djupa kunskaper och förståelse för safety 
management-system liksom djupa kunskaper om relevanta delar av (EU) No 1321/2014 och tidigare 
erfarenhet av Safety och Compliance audits. 

 
 

Det krävs mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska liksom i minst ett skandinaviskt språk.  
Goda kunskaper och stor vana att arbeta i MS Office är en förutsättning. 
 
Tidigare erfarenhet från ambulansflygsverksamhet är meriterande. 
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Då vi är en liten organisation behöver du trivas med att jobba både i grupp och individuellt mot uppsatta 
mål. Du är en öppen, trevlig och samvetsgrann medarbetare som äger dina problem och hittar lösningar 
och du har förståelse för att arbetsbelastningen periodvis är hög. 
 
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.  
 
 
Anställningens omfattning 
 
Antal tjänster: 1 
Form:   Tillsvidareanställning  
Omfattning:    Heltid 
Placering: Umeå 
Start:  Enligt överenskommelse. 
 
 
Ansökan 
 
Ansök senast:    2021-02-10 
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag. 
Välkommen att söka genom att skicka ditt personliga brev och CV till: 
SCMM-tech@svenskt-ambulansflyg.se 
 
 
Kontaktperson 
 
Förbundsdirektör och Accountable Manager 
Andreas Eriksson 
090-55005 (växel) 
 
 
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  

 


