
 

 
 

 

Brandkåren Attunda söker en 
kvalitetssamordnare 
 

Till vår kvalitetsavdelning söker vi en driven 
kvalitetssamordnare 
Brandkåren Attunda är en räddningstjänst inom 
Stockholmsregionen, som tillsammans med andra skapar ett 
säkrare och tryggare samhälle. Vi ökar människors 
förutsättningar att förebygga och agera vid olyckor och kriser 
i samhället. Vi har cirka 270 anställda fördelade inom våra sex 
medlemskommuner Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, 
Upplands-Bro och Upplands Väsby. Vi arbetar aktivt för en 
arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter stort 
värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. 
 
Vår kvalitetsavdelning består av fem medarbetare som har 
som uppdrag att leda, samordna och utveckla vår kvalitets- 
och processorganisation.  
 
Exempel på arbetsuppgifter 

 Förvaltning av vårt kvalitetsledningssystem 

 Processutveckling och stöd till våra processägare 

 Genomföra uppföljningar av verksamheten 

 Skapa förutsättningar för att fler i verksamheten ska kunna ta fram statistik/beslutsunderlag på 
egen hand genom exempelvis utbildningar, förbättra rapporter etc. 

 Ta fram beslutsunderlag i form av statistik  

 Projektledning 
 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är strukturerad och analytisk och har arbetet med kvalitets- och processledning eller 
annat jämförbart i några år. Du ska vara villig att lära nytt och tänka nytt och vi erbjuder bl.a. 
kompetensutveckling i Crystal report och GIS. 
 
Merititerande 

 Kunskaper om processutveckling 

 Kunskaper systemförvaltning 

 Kunskaper om Crystal report och GIS  



 
 
 

 

Personliga egenskaper 

Dina personliga egenskaper har stor betydelse för organisationens framgång och för att du ska lyckas i 

rollen krävs bland annat att du har analytisk förmåga att kunna se större sammanhang. Ta fram underlag 

och dra logiska slutsatser. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten men kan också se till helheten och 

har strategisk förmåga. Du är initiativrik och driver ditt arbete självständigt. Du har lätt för att samarbeta 

och kan presentera material på ett pedagogisk vis. Du har förmågan att entusiasmera andra och hitta nya 

vägar och lösningar och drivs av utveckling.  

 Brandkåren Attundas värdegrund mod, omtanke, respekt och professionalism är den grund vår 

organisation står på och ska genomsyra vår verksamhet och vårt handlande.  

 
För frågor om tjänsten: Susanne Veijalainen, Kvalitetschef, 0704-210 345 
 
Ansökan 
Skicka CV och personligt brev till jobb@brandkaren-attunda.se senast den 14/2 2016. Märk din 
ansökan med ”Kvalitetssamordnare”.  
 
Vi ser fram emot din ansökan! 
 
 

http://www.brandkaren-attunda.se/om-oss/vardegrund/
mailto:jobb@brandkaren-attunda.se

