
 

Chef Härnösand 
 
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen söker nu enhetschef till Härnösand där du ansvarar för all 

utryckande personal och den verksamhet som bedrivs. Du kommer att vara närmsta chef för ca 20 medarbetare 

och du ansvarar för att utveckla både individer och verksamhet för att stärka organisationens arbete med 

trygghet och säkerhet. 

 

Du ingår i förbundschefens ledningsgrupp och förväntas även ta en aktiv roll i förbundets övergripande 

utveckling.  
 

Vi söker dig som vill arbeta för att göra gott i samhället och vill bidra till att skapa trygghet på olika sätt för 

våra medborgare. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi framöver jobba mer med hållbarhet, jämställdhet 

och personlig utveckling.  

 

Som chef och ledare är du tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt och att förväntningarna 

är klara för alla parter. Du tar ansvar för ditt uppdrag och ger dig själv och dina medarbetare goda 

förutsättningar att nå resultat.  

 

Om du har intresse och förutsättningarna är de rätta kan ett operativt uppdrag komma att bli aktuellt. 

 

Kvalifikationer: 
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som chef.  

 

 Tjänsten kräver att du har B-körkort. 

 Prata och skriva svenska och engelska obehindrat. 

 Säkerhetsklassning. Det innebär att du måste vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning och 

registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.  

 

 

Meriterande: 

 Akademisk utbildning 

 
 

 

Omfattning: Tillsvidareanställning heltid. Tillträde och lön enligt överenskommelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Frågor: Besvaras av Andreas Hoff, 0612-870 421 eller andreas.hoff@hka.se 

 
 

Ansökan: Skickas till raddningstjansten@hka.se  
 
Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. 

Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet. Om du av någon anledning inte kan registrera dina uppgifter i ett 

offentligt system meddelar du det i samband med din ansökan. 
 
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster. 

 
Välkommen med din ansökan senast 2022-11-27 

 
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand kommuner. 
Vi strävar efter att vara en modern organisation som inom vårt arbetsområde vill bidra till att skapa trygghet och säkerhet. 

Vi vill ständigt utveckla oss i vår strävan att hitta de bästa sätten att minska antalet olyckor och dess konsekvenser. 
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