söker
vikarierande HR-Specialist
Räddningstjänsten Västra Blekinge bedriver räddningstjänst i kommunalförbund med medlemskommunerna
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Räddningstjänsten ansvarar också för medlemskommunernas kris- och
säkerhetssamordning. Ett kommunalförbund är en egen juridisk person, skild från ägarkommunerna och kan jämföras
med ett bolag.
Räddningstjänsten Västra Blekinge har ca 160 medarbetare och är en ung och flexibel organisation med stort intresse
för framtidsfrågor.
Arbetsuppgifter:

Som HR-Specialist kommer du att ingå i kansliet, som även består av en löne/ekonomiassistent samt en controller som leder arbetet.
Som HR-Specialist stödjer du personalansvariga chefer i frågor som rör rekrytering och
bemanning, arbetsrätt, förhandling och samverkan, arbetsmiljö, rehabilitering,
kompetensutveckling samt pensionsfrågor. Du fungerar även som rådgivare och ger
service till medarbetarna i olika personalfrågor.
Andra arbetsuppgifter som förekommer är att vara backup vid lönehantering och
växelfunktion samt att ta fram statistik.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har examen från programmet för personal- och arbetsliv eller har
motsvarande kvalifikationer som vi bedömer som likvärdiga samt minst två års erfarenhet
av personalarbete. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av kommunalt
avtalsområde och har arbetat i Hogia som är vårt personal- och lönesystem.
Som person har du ett serviceinriktat arbetssätt samt kan skapa och bibehålla goda
relationer. Du är lyhörd och har en förmåga att snabbt sätta dig in i en situation. Andra
egenskaper som vi värdesätter är att du är strukturerad, engagerad, ansvarstagande, ha
initiativförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Du måste kunna uttrycka
dig väl i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Anställningsform:
Lön:
Tillträdesdag:
Övrigt:
Upplysningar:
Fackliga företrädare:

Brandstationen Karlshamn
Vikariat 1 år, deltid.
Individuell lönesättning tillämpas
Enligt överenskommelse
Krav B-körkort
HR-Specialist: Sandra Bohlin, tfn: 0454-30 51 24
Controller: Anna Johansson, tfn: 0454-30 51 22
SACO: Ann-Sophie Jakobsson, tfn. 0454-30 51 04
Vision: Martin Jansson, tfn. 0454-30 51 00
Kommunal: Lars-Erik Håkansson, tfn. 0454-30 51 00

Ansökan med personligt brev, meritsammanställning (CV) samt betygskopior skall vara Räddningstjänsten Västra
Blekinge tillhanda senast 2013-03-31.
Adresseras: Räddningstjänsten Västra Blekinge, ATT: Sandra Bohlin, Rörvägen 3, 374 32 Karlshamn
eller e-post: sandra.bohlin@raddning.com
Välkommen med din ansökan!

