Teknisk och operativ tjänst på Skövde Flygplats
Om arbetsplatsen
Skövde Flygplats har sedan 2 år övertagit driften av flygplatsen i egen regi från att tidigare ha varit en
kommunal verksamhet. För närvarande genomförs omkring 6 000 starter och landningar årligen,
men det finns stor utvecklingspotential och det arbetas aktivt med att bli en naturlig logistikpunkt för
såväl industri och näringsliv som militär – och ambulansflyg i regionen.
Visionen för flygplatsen är förutom ökad flygverksamhet, även att öka användningen av lokaler samt
området i sen helhet

Arbetsuppgifter
I den tekniskt och operativa tjänsten på Skövde Flygplats jobbar du brett med bland annat
flygplatsens system för säkerhetsledning samt teknisk och operativ drift av flygplatsen. Förenklat
beskrivet innebär det att den tekniskt och operativa tjänsten främst arbetar med och ansvara för de
aktiviteter som sker utanför kontrolltornet. Det kan handla om ordinarie sysslor inom
flygplatsräddningstjänst, men även lossning och lastningsarbete av fraktplan, underhåll av
flygplatsens fastigheter, material och fält.
Du ingår i flygsäkerhetsgruppen och jobbar i enlighet med och för att upprätthålla
transportstyrelsens föreskrifter för flygplatser. Bland annat ser du till att hålla IAIP (Integrated
Aeroonaultical Information Package) uppdaterad och enligt gällande riktlinjer, tillsammans med
ansvarig chef.
Du ingår även i arbetsgrupper och kommer att ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten.
Eftersom det är en mindre flygplats är det en stor fördel med en prestigelös och lösningsfokuserad
hållning. Arbetet sker brett och kan innefatta alla typer av arbete som förekommer på en liten
flygplats.
Arbetet genomförs tillsammans med ett tätt gäng med fokus på gott samarbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har flygplanskännedom, gymnasieutbildning och även insatt i flygverksamhet samt
har erfarenhet från arbete med:
-

Brand och räddning på flygplats
Insatsledare vid flygplats
Hantering av luftfartyg
Flygsäkerhetsfrågor
Hjullastare och liknade maskiner
Tankanläggning för luftfartyg
Avisning av luftfartyg

Du är ansvarstagande, har god ordning i arbetet samt har ett medvetet säkerhetsfokus. Samtidigt
ser vi gärna att du är kreativ och vill utveckla flygplatsens verksamhet med ditt lösningsfokus och
dina idéer. Du är inte rädd för att ta dig an nya och varierande uppgifter. Goda kunskaper i
engelska är en förutsättning och att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vidare måste du
ha en god hälsa som tillfredsställer de medicinska krav som verksamheten och
Transsportstyreslen kräver, samt vara beredd på att genomgå säkerhetsprövning och
registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.
Körkort B, C samt BE och truckförarbevis krävs i tjänsten. YKB är meriterande.
Flygaktiviteten kan pågå under dygnets alla timmar och det kan därför bli aktuellt med
jour/nattarbete.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Ansökan
Ansök senast: 2019-04-25
Antal anställningar 1
Kontaktperson
Anders Löfvenborg
VD Skövde Flygplats
anders.lofvenborg@skovde.se
Övrigt
Vi undanber oss erbjudande om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med annons

