
Øst 110-sentral IKS 
- når hvert sekund teller 

 
Øst 110-sentral IKS er en av landets største og mest moderne 110-sentraler, og er lokalisert i nye og moderne 
lokaler i Ski sentrum. Vi dekker Romerike, Follo og Østfold, og er samlokalisert med politiets operasjonssentral i 
Politidistrikt Øst. Vår primæroppgave er å håndtere alle meldinger om brann, ulykker og andre hendelser som 
faller inn under brann- og redningsvesenenes ansvarsområde. I tillegg er vi alarmmottak for brannvesenenes 
alarmkunder, med de oppgaver det innebærer. 

Vi har høye mål når det gjelder videreutvikling av Øst 110-sentral og den tjenesten vi leverer. For å oppnå dette 
trenger vi en kultur hvor vi kan utvikle oss og vokse. Med oss på laget trenger vi engasjerte og motiverte 
medarbeidere, som vil være med på nå disse målene. 

Liker du å jobbe med mennesker og vise interesse og forståelse for andre? Liker du å jobbe i team og bygge 
lagånd? Liker du å lære og utforske? Setter du høye standarder for kvalitet og kvantitet? Da vil du trives med å 
jobbe hos oss! 

Vi har nå ledig 100% stilling som FAGUTVIKLER KOMPETANSE og søker etter 

personen som vil være med å videreutvikle nødmeldetjenesten i Øst 110-distrikt. 

Stillingen er plassert i operativ avdeling og operativ leder er nærmeste overordnede. 
Stillingen vil samarbeide tett med Fagutvikler System og vaktledere. 

Arbeidsoppgaver 
• Kompetansekartlegging og oppfølging av sentralens operative ansatte, herunder 

tilkallingsvikarer 

• Ansvar for internopplæring av nyansatte, vikarer, operatører og vaktledere 

• Organisere evalueringsarbeid, identifisere læringspunkter og implementere endring 

• Arrangere fagdager og øvelser for operativt personell i sentralen 

• Ansvar for øvelser og fagdager med brannvesen og andre nødetater  

• Ansvar for vedlikehold, oppdatering og implementering av rutiner, prosedyrer og planverk 

• Bistå med konfigurasjon av våre systemer i samarbeid med Fagutvikler System 

• Samarbeide og videreutvikle samvirke med fagutviklere ved andre 110, 112, 113-sentraler 

 
Kvalifikasjoner 

• Erfaring og kompetanse fra 110-sentral 

• Dokumentere gode administrative ferdigheter 

• Muntlig og skriftlig framstillingsevne vektlegges spesielt 

• Gode pedagogiske evner 

• Operativteknisk erfaring/kompetanse fra 110-sentral vektlegges 

• Ønskelig med erfaring/kompetanse med konfigurasjonsarbeid 

• Ønskelig erfaring med stabsarbeid (ELS) 

• Bør ha, eventuelt opparbeide seg kompetanse som 110-operatør 

 

Personlige egenskaper 

• Strukturert arbeidsmetodikk og gode evner til planlegging 

• Helhetsorientert og strategisk 

• Løsningsorientert, motiverende og fleksibel 

• Gode samarbeids- kommunikasjons- og formidlingsegenskaper 

• Initiativrik og selvstendig 

• Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 

 



Vi tilbyr 

• En spennende og til tider hektisk jobb i et miljø med gode kolleger 

• Gode muligheter for faglig utvikling og påvirkning 

• Nye og moderne lokaler sentralt i Ski 

• Gode lønns- og pensjonsbetingelser, med pensjonsordning i KLP 

• Dagstilling med mulighet for fleksibel arbeidstid 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt 
om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. Alle søknader blir besvart, men 
søknader og CV vil ikke bli returnert. Etter søknadsprosessen vil disse bli makulert iht. 
personvernregler (GDPR).  
  
Er du kvalifisert og interessert? I så fall ønsker vi at du sender oss din søknad og legger ved 
din CV. Vennligst ikke vedlegg attester og vitnemål, disse kan evt. medbringes til intervju.  
  
Plettfri vandel må dokumenteres ved tilbud om ansettelse og du må kunne 
sikkerhetsklareres etter Hemmelig (H) og NATO Secret (NS) 

Kontakt Kjetil Grav for ytterligere informasjon – kjetil.grav@ost110.no  eller tlf. 452 38 856 
  
Søknad sendes til: post@ost110.no. Informasjon om Øst 110-sentral IKS finner du på: 
www.ost110.no 
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