Fra grått til blått
En yrkesrettet og fleksibel jobb for deg som er PHS-student
Å jobbe som vekter i Securitas gir deg en forsmak på noen av utfordringene du vil møte i
operativ polititjeneste. Gjennom aktiv tilstedeværelse og synlighet, bidrar vektere til å skape
trygghet i omgivelsene og til å forebygge uønskede hendelser. Enten du jobber som områdekontrollvekter i Trondheim sentrum, som billettkontrollør på øybåtene i Oslofjorden eller som
sykehusvekter på Sykehuset Østfold, har du som vekter en variert arbeidsdag med utstrakt
publikumskontakt.
Det finnes derfor gode argumenter for at tiden du jobber som vekter kan tilskrives kontoen for «relevant
arbeidserfaring» når du senere søker stilling innen politiet. De mange fellestrekkene mellom vekteryrket
og politiyrket er kanskje også grunnen til at Securitas er blant de største arbeidsgiverne for politiveteraner.

«Det er mange likheter mellom politiarbeid og vekterarbeid. Ettersom vektere ikke har mulighet til å bruke makt, må man være desto flinkere på å
løse situasjoner med dialog. Dette er en viktig erfaring å ha med seg inn i
operativ polititjeneste.»
JAN-INGE HØYEMSVOLL, 36 ÅRS ERFARING FRA POLITIET, NÅ SECURITASVEKTER PÅ DIAKONHJEMMET
Det er allerede mange PHS-studenter som jobber for oss. Men vi har plass til flere! Vår erfaring er
at PHS-studenter ofte er svært egnede kandidater. Hos oss har du mulighet til å jobbe deltid/heltid i
ferier, deltid parallelt med studiet eller heltid når du har fullført studiet - frem til du finner drømmejobben
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i politiet! Vi vet at de fleste som har fullført politiutdanningen vil være aktive jobbsøkere, og vi vil legge
til rette for kort oppsigelsestid dersom dette er ønskelig.

Fritak fra vekterutdanning
Politistudenter som har fullført minst ett år av studiene får dispensasjon fra kravet til vekterutdanning.
For å få dispensasjon sender man en kortfattet søknad til POD med vedlagt kopi av vitnemål fra førsteåret. Førsteårsstudenter vil kunne søke på grunnlag av karakterutskrift så snart man har bestått siste
eksamen. Dette gir også førsteårsstudenter anledning til å ha sommerjobb som vekter før man går ut i
praksis.

OMRÅDEKONTROLL I OSLO SENTRUM. FOTO: SECURITAS

PHS-studentenes foretrukne tjenestevalg
I securitas har du mulighet til å jobbe i hele landet, innen et bredt spekter av tjenesetergrener.
De fleste av våre politistudenter ønsker seg en publikumsrettet tjeneste, men er du en tredjeårsstudent som skriver bacheloroppgave, vil det kanskje også være attraktivt med rolig portvaktarbeid på kveldstid? I Securitas er det mange muligheter!

«Det er like mange vektere som det er politifolk i Norge. Det er vanskelig å
se hvordan vi kunne klart oss uten dere.»
POLITIDIREKTØR ODD REIDAR HUMLEGÅRD, I FORBINDELSE MED SIGNERING AV intensjonsavtalen mellom POD og NHO SOM HAR SOM FORMÅL Å SIKRE ET BEDRE SAMARBEID MELLOM VEKTERE OG POLITIET
Områdekontroll/senter vakthold: Vektere som jobber med områdekontroll forebygger svinn, trusler
og ran gjennom å patruljerer et bestemt geografisk område, foreta rutinemessige inspeksjoner hos kunder og responderer på alarmer eller tilkallinger. Selv om områdekontrollvekternes overordnede oppgave
er å forebygge kriminalitet, er service ovenfor kunder og publikum også høyt prioritert. Vektere på kjøpesenter har mange av de samme arbeidsoppgavene som områdekontrollvektere, men vanligvis er det
et større fokus på serviceoppgaver. Lokasjoner: Større byer over hele Norge (områdekontroll). Som
sentervekter kan du jobbe i hele landet.
Sykehus vakthold: Å jobbe som vekter på sykehus kan være krevende, men det er også svært givende
og meningsfullt. Som sykehusvekter er du den synlige tryggheten for pasienter, pårørende og ansatte
på sykehuset, men også den usynlige tryggheten som forebygger brann, teknisk svikt og andre
uønskede hendelser i kulissene. Sykehus er som kjent ikke bare mennesker, det er også kjempestore
bygninger. Lokasjoner: Oslo-området, Sarpsborg, m.fl.
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SYKEHUS VAKTHOLD ER EN PUBLIKUMSRETTET TJENESTE, MEN DU HAR OGSÅ VIKTIGE OPPGAVER I KULISSENE. FOTO: SECURITAS
Billettkontroll: Å unngå konflikter er en kunst, og våre dyktige billettkontrollører er fremragende utøvere av denne gjeve kunstarten. Våre billettkontrollører er vektere som utfører uanmeldte billettkontroller ombord på buss, båt eller bybane. På denne måten bidrar man til å redusere svinn, og dermed
også til å opprettholde et grønt og godt kollektivtilbud. Billettkontrollører opererer som oftest i team og
arbeidstiden er naturlig nok tilpasset kollektivtrafikken. Lokasjoner: Oslo, Bergen, m.fl.
Mobilt vakthold/Utrykning: Mobil- og uttrykningsvektere jobber med å forebygge uønskede hendelser
gjennom å foreta rutinemessige inspeksjoner av næringsbygg eller- områder, rykke ut på alarmer, loggføre avvik og håndtere uønskede hendelser. Vanligvis er mobilt vakthold og uttrykning integrert i én og
samme tjeneste, men på større steder har vi også rene utrykningsvektere. Arbeidstiden er som regel
kveld, natt eller helg. Lokasjoner: Du kan jobbe som mobil-/utrykningsvekter i hele landet.

Kontakt oss i dag!
Virker noe av dette interessant? Send oss din CV på rekruttering@securitas.no med emnekode: PHSinteresse + foretrukket arbeidssted. Spesifiser hva slags tjeneste du ønsker å jobbe med, foretrukket
stillingsprosent/arbeidstid, samt hvilket tidsrom du ønsker å jobbe i. Du hører fra oss!
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