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Arbetsbeskrivning Säkerhetschef
Säkerhetschefen är ansvarig för alla säkerhetsrelaterade frågor och din övergripande
uppgift är förebygga/minimera riskerna för olyckor så att gästerna till vårt
festivalområde ska känna sig säkra! Vi söker en strukturerad, ansvarstagande och
mogen person med god förmåga för problemlösning.
Din kontaktperson från Generalerna kommer att vara Michael som kommer att ansvara
för de strategiska ramarna och hjälpa dig utforma din del av verksamheten utifrån dessa.
I ditt ansvarsområde kommer det att ingå moment som dessa:
●
●
●
●

Läsa in fackkunskap om brandfaror, fysiska och psykosociala arbetsplatsrisker
Kritiskt granska vårt område så det lever upp till säkerhetskraven
Sköta lager och logistik för säkerhetsutrustning.
Koordinera med de andra cheferna så att alla delar av sektionen har tagit del av
säkerhetstänket!
● Koordinera med Vieri- /personalchefen så att din personal är korrekt
informerade och får den uppskattning de behöver för att ha kul!
I det första utkastet kommer du att leda en grupp om 6-8 tjänstemän. Detta är något som
kan komma att förändras när vi utformar festen och beroende på hur många tjänstemän
som rekryteras under loppet av förberedelserna.
För att det ska finnas möjlighet till stöd och avlastning så kommer du att ha en
tandemkollega i Ledningsgruppen: Områdeschefen.
Ni har arbetsuppgifter som väldigt ofta kommer att tangera och ni kommer därför ha
god insyn i varandras arbete och ska då kunna stötta varandra effektivt i de löpande
arbetsuppgifterna.
Utöver detta förväntas du delta i planeringsarbetet under regelbundna möten inför
evenemanget samt återkommande rapportera kring dina tilldelade arbetsuppgifter.
Vårfesten kommer att bli fantastisk och nu ska vi ha vårt livs roligaste vår!
Vid frågor kontakta mer än gärna Vårfestgeneralerna på varfesten@lundsnation.se eller
Michael Ekström, 0704182944
Espen Lever, 0762204186
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