”Jag trivs i mitt arbete,
för mina uppgifter
är omväxlande,
de bjuder på
utmaningar och är
internationella.”
avdelningsingenjör,
Marinstaben,
Åbo

Led in din karriär på nya spår
– sök till försvarsmakten
Bekanta dig med försvarsmaktens specialofficersuppgifter
och de anställdas karriärberättelser på adressen
forsvarsmakten.fi
Du kan söka till uppgifter inom försvarsmakten på adressen
valtiolle.fi

twitter.com/puolustusvoimat

facebook.com/puolustus

youtube.com/puolustusvoimat

linkedin.com/company/finnish-defence-forces

Vi har arbete med mening.

BLAND DE FRÄMSTA
INOM SITT OMRÅDE
SPECIALOFFICERARE

Civilutbildade är experter
inom sitt eget område
Av försvarsmaktens ungefär 12 000 anställda är nästan
800 specialofficerare. De är sakkunniga inom teknik,
hälsovård, det kyrkliga arbetet och musik. Även om de
tjänstgör i militära tjänster, baserar sig specialofficerarnas
kunnande på civilutbildning som lämpar sig för uppgiften
samt arbetserfarenhet.
Specialofficerarna tjänstgör i krävande sakkunniguppgifter i försvarsmaktens olika enheter runt om
i Finland. De flesta av dem är till sin utbildning
ingenjörer eller diplomingenjörer, men även till exempel
prästerna och kapellmästarna samt en del av läkarna
är specialofficerare. I sitt arbete bär de försvarsmaktens
uniform och militära grader.
Specialofficerarnas karriärutveckling är likadan som
för officerare. Tack vare systematisk personal- och
efterträdarplanering är det möjligt att utveckla det egna
kunnandet och den egna kompetensen i olika uppgifter.
Ett gediget kunnande och en stark motivation gör det
möjligt att avancera till allt mer krävande sakkunnig- och
chefsuppgifter.

Vi rekryterar personal huvudsakligen för ordinarie
uppgifter. Du får arbeta på en arbetsplats, där det
enligt undersökningar råder ett bra arbetsklimat
och man sätter värde på ditt kunnande. Förutom
arbetsklimatet är våra anställda speciellt nöjda med
sina arbetsuppgifter och sin närmaste förman. Hos oss
har man goda möjligheter att förena arbete med det
övriga livet. Utöver flexibla arbetstidsformer erbjuder vi
dessutom utmärkta motions- och hobbymöjligheter.

Led in din karriär på
specialofficersbanan
Du kan söka till specialofficer, ifall du har fullgjort
värnplikt i vapentjänst eller frivillig militärtjänst för
kvinnor. Största delen av våra specialofficerare har
avlagt högskoleexamen samt ledarutbildning för
beväringar. De som tjänstgör i militära uppgifter bör
också vara i god fysisk form. Till rekryteringen hör ett
12 minuters löptest (Coopertest).
Inom försvarsmakten är varje arbetsinsats viktig. Vi
uppmuntrar både kvinnor och män att söka till våra
lediga tjänster. Alla våra anställda är kunniga och utför
ett arbete som är ansett i det finländska samhället.

Arbete på toppen av utvecklingen
För oss är en kunnig och kompetent personal som mår
bra en viktig resurs. Förändringarna i verksamhetsmiljön
samt de globala och samhälleliga utvecklingstrenderna
förutsätter mera kreativitet, beredskap för förändringar
och förmåga att bilda nätverk än tidigare. Vi uppmuntrar
våra anställda att utveckla sin egen kompetens och vi
satsar på kontinuerlig utbildning.

"Atmosfären är till det
yttre formell, men till
det inre avslappnad."
kapellmästare,
Dragonmusikkåren,
Villmanstrand

