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ØST 110-SENTRAL IKS  

Øst 110-sentral har som primæroppgaver å ta imot nødmeldinger, alarmere og kalle ut mannskaper, 
etablere samband og loggføre hendelser.  

Øst 110-sentral er samlokalisert med politiets operasjonssentral i Øst politidistrikt og dekker 29 
kommuner. Antall innbyggere i ansvarsområdet er ca. 733 000.  

Øst 110-sentral IKS har 34 fast ansatte, med 9 dagstillinger fordelt på administrasjon, drift og 

fagutvikling. Døgnkontinuerlig vakt fordeles på 5 vaktlag á 4 operatører og 1 vaktleder.  

ER DU VÅR NYE VAKTLEDER I ØST 110-SENTRAL? 

Vi ser etter deg som ønsker en viktig og spennende lederrolle i en av Norges største og mest 

moderne 110-sentraler. Du vil som vaktleder bli en del av det operative lederteamet og får med det 

mulighet til å påvirke den spennende utviklingen videre.  

Vi ønsker oss: 

• en person med brannfaglig bakgrunn som ønsker en operativ lederrolle på et av våre vaktlag 

• en person med administrativ ledererfaring og som er en positiv og sosial lagbygger med evne 

til å vær klar og tydelig når det kreves  

• en kreativ leder med solid faglig bakgrunn som bidrar til videreutvikling av Øst 110-sentral 

• en leder som har god simultankapasitet og kan jobbe effektivt under press 

• en leder som liker å jobbe både i team og selvstendig 

Som vaktleder får du mye ansvar. Dette innebærer: 

• du har operativt og administrativt lederansvar på ditt vaktlag  

• du har overordnet ansvar for at meldinger om brann og ulykke håndteres effektivt, og at 
relevant og tilstrekkelig innsatsstyrke alarmeres 

• du skal sammen med brannvesenene sørge for en effektiv og målrettet tjeneste som gir best 
mulig ressursutnyttelse av brann -og redningsvesen i Øst 110-distrikt og tilhørende distrikter 

• du koordinerer hendelser og ressurser på overordnet nivå, etter avklarte fullmakter 

• du er bindeledd mellom 110-sentralen og politiets operasjonsleder samt politiets rådgiver i 
brann-faglige spørsmål 

• du er bindeleddet mellom 110-sentralen og andre etater 

• du har sammen med de andre vaktlederne ansvar for personaloppfølging, riktig bemanning 

og ferieplanlegging 

• du samarbeider tett med resten av operativ avdeling når det gjelder kompetanseutvikling og 

operative spørsmål gjennom operativt lederforum (OLF) 

Kvalifikasjoner vi ser etter hos deg: 
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• Minimumskravet er beredskapsutdanning trinn 1 eller tilsvarende, jfr. bestått utdanning ved 

Norges Brannskole iht. dimensjoneringsforskriften §7.5. 

• Det er ønskelig at du har gjennomført alarmoperatørkurs (NBSK) beredskapsutdanning trinn 

II eller tilsvarende. Alarmoperatørutdanningen må da gjennomføres i etterkant. 

• Det er ønskelig med utdanning på høgskolenivå fra fagområder innen beredskap, risiko- og 

ledelse 

• Taktisk og operasjonell erfaring fra brann- og redningsarbeid 

• ELS-kompetanse 

• Kompetanse og erfaring innen administrativ personalledelse 

• God på kommunikasjon og samarbeid 

• God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig. Engelsk muntlig 

• God kunnskap og erfaring med IKT som arbeidsverktøy 

• Evne til å arbeide både selvstendig og i team 

• En leder som er klar og tydelig 

• Initiativrik og fleksibel 

• Evne til å ha oversikt og fatte beslutninger under tidspress 

Vi kan tilby: 

• Gode muligheter for personlig utvikling og utfordringer i et sterkt faglig og spennende miljø 

• Godt arbeidsmiljø med engasjerte og motiverte kollegaer 

• Lønn i henhold til gjeldende hovedtariffavtale, samt lokale avtaler (pliktig medlemskap i 

pensjonskasse) 

• Bedriftshelsetjeneste og kollegastøtteordning 

• Turnus: dag / kveld / natt/helg 

 

Vi legger stor vekt på personlig egnethet samt leder, - operativ, - og annen relevant erfaring. 

Du må ha plettfri vandel, må kunne sikkerhetsklareres etter Hemmelig (H) og NATO Secret (NS). 

 

Søknad med CV sendes til post@ost110.no 

 - merkes "Vaktleder-stilling". Attester og vitnemål kan tas med på intervju. 

Om dette høres interessant ut kan du få nærmere informasjon ved å henvende deg til Kjetil Grav på 

telefon 452 38 856. 

Søkere vi kaller inn til intervju vil få tilsendt kopi av stillingsinstruks på forhånd.  

 

Søknadsfrist er 23.08.2020.  
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