
Øst 110-sentral IKS 
- når hvert sekund teller 

 

I forbindelse med politireformen ble det besluttet at brannvesenets 110-sentraler skulle 

samlokaliseres med politiets operasjonssentraler i de 12 nye politidistriktene i Norge. I Øst 

politidistrikt skjedde dette i nye lokaler i politihuset i Ski sentrum våren 2018, og det nye 

selskapet Øst 110-sentral IKS erstattet 2 tidligere sentraler (Alarmsentral Brann Øst og 

Romerike 110-sentral). 

Øst 110-sentral IKS er nå en av landets største og mest moderne 110-sentraler og dekker 38 

kommuner fra Hurdal i nord til Halden i sør, et område på 9000 km2, 34 brannstasjoner, 10 

brannvesen og mer enn 730.000 innbyggere. 

 

Vi søker etter 3 operatører i fast stilling 

 

Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller 

behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og 

kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken. . (Justis- og 

beredskapsdepartementet) 

Tjenesten er organisert i vaktlag som inngår i en døgnkontinuerlig turnus. Vaktlagene består 

av vaktleder, NK/operatør og 3 operatører. 

En operatør skal bistå vaktleder og laget med alle de oppgaver som er lagt til sentralen og 

ivareta disse best mulig, samt betjene 110-sentralen etter gjeldende prosedyrer og 

retningslinjer.  

Vaktleder er nærmeste overordnede. 

 

ARBEIDSOPPGAVER 

• Mottak av nødsamtaler og foreta intervju av innringer for å innhente nødvendig og 

kritisk informasjon. 

• Foreta utkalling av og etablere samband med innsatsstyrker. 

• Oppfylle tilknyttede brannvesens behov for loggføring, faglige opplysninger og 

ressursrekvirering. 

• Samarbeide med distriktets brannvesen. 

• Mottak av automatiske alarmer og håndtering av disse etter gjeldende prosedyre. 

• Samhandle med politiet, AMK og andre aktører. 

• Håndtere andre henvendelser fra publikum og serviceteknikere. 

 

 

 

 



KVALIFIKASJONER/KRAV 

• Brannfaglig bakgrunn eller annen relevant beredskapsfaglig erfaring fra eksempelvis 

politiet, forsvaret eller helsesektoren. Søkere som ikke innehar grunnkurs for 

brannkonstabler eller ikke tilfredsstiller forskriftenes krav til operatør, forplikter seg til 

å gjennomføre og bestå opplæring som operatør.  

• God kunnskap om og erfaring med IKT som arbeidsverktøy. 

• Gode norsk- og engelskkunnskaper. 

• Utfyllende politiattest og må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/NATO 

Secret 

 

PERSONLIGE EGENSKAPER 

• Evne til å ha oversikt og fatte beslutninger under tidspress 

• Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt er serviceinnstilt.  

• Du er en lagspiller, men samtidig selvstendig.  

• Du må ha høy arbeidskapasitet, være strukturert og lærevillig.  

 

ØST 110-SENTRAL TILBYR 

• Stillingsbrøk: 100% 

• En spennende og til tider hektisk hverdag i et faglig sterkt og engasjert miljø med gode 

kollegaer.  

• Vi har nye og moderne lokaler sentralt i Ski.  

• Gode lønns- og pensjonsbetingelser. 

 

 

 

Er du kvalifisert og interessert? I så fall ønsker vi at du sender oss din søknad og legger ved 

din CV til post@ost110.no  og merk søknaden «Operatør».  

Har du spørsmål, kontakt Kjetil Grav på tlf 452 388 56 eller Kristin Solvang på tlf 402 34 101 

 

Søknadsfrist 15.august 2019 
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