Sikkerhedsleder
Nokas Værdihåndtering A/S

Vi søger en er erfaren sikkerhedsleder, der får base på vores center i Brøndby.
Din rolle bliver at styre og gennemføre sikkerhedsprojekter, planlægge uddannelse inden for egen afdeling samt at
gennemføre sikkerhedsmæssig uddannelse af medarbejdere i virksomheden. Desuden deltager Sikkerhedslederen i
efterforskning, risikovurderinger og analyse.
Du vil bl.a. blive ansvarlig for
• uddannelse og træning i sikkerhedsbevidsthed
• at føre kontrol og tilsyn med afdelingernes efterlevelse af sikkerhedsregler
• at supportere sikkerhedschefen
• audits i forbindelse med vores certificeringer
• revision og rådgivning ifbm. Lov om Hvidvask, GDPR samt efterlevelse af vores sikkerhedsforskrifter
• efterforskning ifbm. brud på sikkerhedsregler
Faglige kvalifikationer
• Min. 3 års arbejdserfaring inden for sikkerhed, politi, forsvar eller beredskab
• Mellemlang videregående uddannelse inden for de nævnte områder
• Erfaring med intern virksomhedsefterforskning og udarbejdelse af risikovurderinger
• Instruktørerfaring samt erfaring med udvikling og kontrol af efterlevelse af sikkerhedsregler
• Habil bruger af Microsoft Office-pakke samt kørekort (B)
Der er yderligere en fordel, hvis du har ledelseserfaring fra vagtcentral, operationscenter eller lign., har gennemført
vagtkursus og ligeledes har kendskab til værdihåndtering.
Personlige kvalifikationer
Du skal kunne udøve myndighed over for virksomhedens medarbejdere på en rolig, men bestemt måde samt have lysten
og evnen til at fordybe dig i relevante temaer. Endvidere ønsker vi en empatisk person, der er smidig i forhold til
arbejdstid.
Vi tilbyder
Et job i en af Nordens største sikkerhedskoncerner med spændende og udfordrende arbejdsopgaver og mulighed for at
påvirke metoder samt et godt teamwork i en spændende virksomhed i vækst.
Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes af politiet og at du ikke er registreret i RKI.
Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående og brænder for at bidrage til at optimere sikkerhed, glæder vi os til at
modtage din ansøgning vedhæftet CV samt foto og straffeattest via dette link.
Du vil modtage en automatisk bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning, men derefter vil vi først vende tilbage
efter ansøgningsfristens udløb den 25. januar 2019.

