
 
 

Områdesvakt 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL, är en internatskola som drivs i stiftelseform via 
Sigtuna Skolstiftelse, och vars rötter sträcker sig tillbaka till 1920- talet. Skolan har idag ca 700 
elever; elever som bor på skolan, internatelever, samt elever som bor hemma och kommer från 
närliggande orter, dagelever. Skolan bedriver undervisning på såväl svenska som internationella 
studieprogram; grundskola åk 7-9, gymnasium samt IB-programmen MYP, Career-related och 
Diploma. Detta innebär att skolan bär både en svensk och internationell kultur. På skolan finns det i 
dagsläget elever från ca 45 olika länder. 

Vår ambition är att ständigt arbeta för elevens bästa. 

Vi söker nu en områdesvakt på 100%. 

Arbetet innebär rondering och bevakning av SSHLs område under främst nattetid, med fokus 
på helger, skolstart, skolavslutning och vid ökad hotbild. Områdesvaktens främsta uppgift är 
att upptäcka, larma och agera “first responder” i händelse av brand, olycka eller vid 
säkerhetshot. En ökad fysisk närvaro på skolområdet ska ge trygghet, både hos våra elever 
och personal. I arbetet ingår också att nätverka med befintlig personal och elever, skapa 
kontakter och bygga relationer samt i vissa fall även agera som extra vuxen. 

Många arbetspass kommer genomföras ensam under nattetid, vilket ställer höga krav på 
motivation, fysik och nyfikenhet. Personen bör kunna agera i händelse av brand, olycka eller 
säkerhetshot vilket gör att personen bör ha minst grundläggande utbildning inom dessa 
områden. Personen ska kunna genomföra rutinuppgifter enligt instruktion samt arbeta med 
skarp insats. Förmåga att snabbt ställa om är därför mycket viktigt. 

Din profil: 
Vi ser gärna att du har vaktutbildning eller liknande, besitter en mycket god 
kommunikationsförmåga, kan arbeta både på svenska och engelska samt har erfarenhet av 
att arbeta med ungdomar. Körkort är ett krav. Meriter är om du har erfarenhet av 
sjukvårdsutbildning, t ex via värnplikten, Brand & HLR-utbildning, områdeskännedom, IT-
vana inom lås och säkerhet samt vana vid nattarbete.  

Som person är du stresstålig, flexibel och strukturerad. Du har lätt för att skapa relationer 
med människor och är serviceinriktad. Du trivs med ansvar och har en lösningsorienterad 
syn samt har en förmåga att prioritera och planera ditt arbete. Vidare är du handlingskraftig 
med sunt förnuft och stämmer av med dina närmsta chefer vid viktiga beslut. Du har 
förmågan att tänka analytiskt och kvalitet är viktigt för dig. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och innan anställning ska ett godtagbart 
utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.   

Intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden, sista ansökningsdag är 
den 19 december  2021. Tillträde till tjänsten är så snart som möjligt. Märk ansökan med  
”Områdesvakt”.  
För frågor angående tjänsten, vänligen kontakta: 
Richard Kindroth, Säkerhetschef, 08-592 571 00, richard.kindroth@sshl.se 
Facklig representant: 



Ola Olsson, Vision, ola.olsson@sshl.se 

Gå gärna in på vår hemsida: www.sshl.se 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi 
undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 
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