Resepsjonsmedarbeider
Du får jobbe med
Arbeidsoppgaver
Adgangskontroll
Besøksregistrering
Publikumsveileding
Forbyggende sikkerhetsarbeid ved å observere og rapportere
Håndtering av tekniske systemer i tilknytting til resepsjonen
Bidra til å skape god sikkerhetskultur og profesjonelle team
Etter behov bidra til øvrige arbeidsoppgaver knyttet til seksjonenes ansvarsområde innen sikkerhet og beredskap.
Stillingen innebærer utstrakt kontakte med besøkende og ansatte i Regjeringskvartalet.

Om stillingen
Seksjon for besøks- og adgangskontroll (BAS) kontrollerer besøkendes og ansattes adgang til departementsfellesskapet, for å sikre materielle
verdier og informasjon som departementene produserer.
Seksjon for besøke og adgangskontroll er departementenes ansikt utad og yter service til og på vegne av departementsfellesskapet.

Vi søker deg som
Stillingen krever at du har;
Gjennomført treåring videregående utdanning eller tilsvarende (lang erfaring innenfor arbeidsfeltet kan kompensere for dette).
Minimum 2 års erfaring fra direkte kundebehandling, adgangskontroll- og/eller resepsjonsarbeid.
Plettfri vandel
At du er interessert og orientert om samfunnsforhold nasjonalt og internasjonalt, samt trender innenfor sikkerhetsfaget som kan påvirke
arbeidshverdagen
Meget gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Kjennskap til andre språk er en fordel.
Gode datakunnskaper og erfaring i bruk av Pc, samt god teknisk innsikt er nødvendig.

Det er i tillegg ønskelig at du har:
Grunnleggende kunnskaper innenfor førstehjelp, brann og verbal konflikthåndtering og relevant erfaring fra hendelseshåndtering vil
være en fordel.
Vekterkurs
Erfaring fra sikkerhetsarbeid og med erfaring i bruk av tekniske sikkerhetssystemer vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper
Vi søker deg som kjenner deg igjen i vårt kundeløftet "Sammen for felleskapet" og som vil være en god ambassadør for våre verdier:
hjelpsom, engasjert og profesjonell.
Du har god fysisk og psykisk helse
Du har profesjonell opptreden, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Du har god forståelse av forholdet mellom sikkerhet og service og har sunn dømmekraft og høy ansvarsfølelse i utførelse av dine plikter
Du har god sikkerhetsforståelse og evne til å bidra til å utvikle en god sikkerhetskultur
Du er fortrolig med stressede situasjoner og høyt aktivitetsnivå, så vel som evne til å utføre rutinemessige oppgaver til en høy standard
Du er stabil, ansvarsbevisst, strukturert, initiativrik og har en positiv løsningsorientert og fleksibel holdning.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Andre opplysninger;
To referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden
Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden
Det er knyttet turnus- og uniformsplikt til stillingene
Antall ledige stillinger er på nåværende tidspunkt ikke fastslått, men antas å øke som følge av naturlig turnover.

Utlysningstekst (169979).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 23. september 2019 kl. 20:23

Side 1 / 2

Vi tilbyr
Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får
gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og
tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens
pensjonskasse.
Les mer om å jobbe hos DSS her
Lønn: Stillingen lønnes som 1517 Resepsjonsvakt i lønnstrinn 33 til 44 som fortiden utgjør fra kr 353 900 - 403 200 pr år, avhengig av
kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens
pensjonskasse.
Klarering: Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå HEMMELIG og autorisert.

Slik søker du
Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om
ikke å bli ført opp på søkerlisten.
DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og
innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en
balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull
i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt
funksjonsevne.
Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Resepsjonssjef Birgit E. Taugbøl, tlf. 22 24 08 57 eller kontorsjef Jeanett
Mork-Knutsen, tlf 22 24 09 66

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester
for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) leverer vakt- og sikringstjenester som skal bidratil å sikre at departementenes funksjoner opprettholdes.
Tjenestene inkluderer vakthold, sikkerhetskontroller, resepsjonstjenester, og etablering, drift og vedlikehold av tekniske sikringssystemer til
departementene, Regjeringens representasjonsanlegg og statsministerboligen.
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