Örnsköldsvik Airport 2021

Örnsköldsvik Airport AB söker flygsäkerhetskoordinator
Vill du leda, samordna och utveckla flygsäkerhets- och kvalitetsarbetet vid Örnsköldsvik
Airport?
Då är jobbet som flygsäkerhetskoordinator för dig!
Flygsäkerhetsfrågor är Örnsköldsvik Airports högsta prioritet och vi arbetar proaktivt med
förbättringar för att minska risker för olyckor och tillbud. Som flygsäkerhetskoordinator spelar
du en avgörande roll i det fortsatta arbetet.
Vi söker dig som har arbetat i en verksamhet där säkerhetsarbetet prioriterats. Du har
erfarenhet av arbete inom kvalitets-/säkerhetsledning, analys och utredningsarbete, eller har
likvärdig erfarenhet samt erfarenhet från områden som krishantering, beredskap- och
säkerhetsfrågor. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från flygverksamhet.
Du har goda IT-kunskaper och administrativ förmåga, uttrycker dig väl i tal och skrift på både
svenska och engelska samt har körkort B.
Flygsäkerhetskoordinatorn rapporterar direkt till verksamhetsansvarig och ingår i flygplatsens
operativa ledningsgrupp.
Som flygsäkerhetskoordinator kommer du att:
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Vara sammanhållande för, samt utveckla och underhålla säkerhets- och
kvalitetsledningssystemet.
Ansvara för riskkälleidentifiering och riskanalys.
Sammanställa och rapportera analyserade flygsäkerhetsrelaterade data till
verksamhetsansvarig.
Hålla säkerhetsrelaterad dokumentation uppdaterad.
Regelbundet följa upp relevansen i, och vid behov revidera, nyckeltalen.
Ansvara för att flygsäkerhetsrelaterad utbildning finns tillgänglig och genomförs.
Vara rådgivande till flygplatsens ledning i flygsäkerhetsfrågor.
Följa upp att det genomförs säkerhetsarbete vid förändringar.
Initiera och delta i interna flygsäkerhetsrelaterade utredningar.
Övervaka flygsäkerhetsnivån för flygplatsens operativa verksamhet.
Delge Verksamhetsansvarig all flygsäkerhetsrelaterad information som krävs för att
Verksamhetsansvarig ska kunna fatta beslut.
Etablera, samordna och leda flygsäkerhetsgruppen.
Ansvara för övergripande miljöarbete inom flygplatsens, vilket innefattar planering,
rapportering och uppföljning.

Personlig profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är självständig och kommer att bidra till
en ökad riskmedvetenhet och god säkerhetskultur vid Örnsköldsvik Airport. Du behöver du
vara noggrann och strukturerad samt ha en god analytisk förmåga och har en väl utvecklad
förmåga att se till helheten i arbetet och stimuleras av och ser utmaningar i förändringar.
Sök tjänsten i dag!
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Du ansöker genom att sända in ditt CV och ett personligt brev till verksamhetsansvarig vid
bolaget, Maria Wall Petrini (maria.wall.petrini@oer.se). Ange ”FSK OER 2021” i ämnesraden. Vi
vill ha dina handlingar i digital form senast den 2021-04-06.
Observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdatum har gått ut.
Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning genomförs före beslut om anställning.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om oss
Örnsköldsvik Airport AB är ett kommunalt ägt bolag som ingår i Örnsköldsviks
kommunkoncern. Bolaget arbetar för att öka Örnsköldsviks tillgänglighet till omvärlden. Vi
erbjuder reguljärflyg till Stockholm samt charterdestinationer. Ett 20-tal personer arbetar
inom Örnsköldsviks Airport AB. På Örnsköldsvik Airport finns företag i form av hyrbilsföretag,
taxibolag, helikopterföretag samt den lokala flygklubben. Här finns konferensmöjligheter,
utställningsytor etc. Avståndet från flygplatsen till Örnsköldsvik är drygt 20 minuter.
Fjärrteknik spelar en viktig roll i morgondagens lufttrafik och Örnsköldsvik Airport är först i
världen med att använda fjärrstyrd flygtrafikledning. Det innebär att alla avgångar och
landningar fjärrstyrs från Remote Tower Center i Sundsvall. Vidare etableras ett testcenter
kopplat till innovations och forskningsarbete på flygplatsen där både nationella och
internationella företag och högskolor är involverade i olika projekt kopplat till automation och
digitalisering. Klicka här för en film som visar hur det kan fungera. Läs mer på: www.oer.se
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