
 

 
Stillingsbeskrivelse for  

Security- og Safetychef i  
Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. 

 

1. Februar 2018/JØ 

Med reference til Lufthavnschefen varetager Securitychefen følgende opgaver: 
 

- Securitychef for lufthavnens security og som fragtagent 
- Sikre og dokumentere overensstemmelse mellem lufthavnens sikkerhedsplan og NASP 
- Sikre og dokumentere at lufthavnens securityudstyr lever op til gældende standarder 
- Håndtere kontakt og sikre godkendelser med myndighederne i forbindelse med nye 

procedurer, udstyr og ombygninger der har securitymæssig betydning 
- Håndtere den daglige drift af videoovervågning og ADK. 
- Sikre at nødvendig securityinformation når frem til lufthavnens medarbejdere og eksterne 

samarbejdspartnere 
- Medvirke ved ansættelser af securitypersonale 
- Håndtere baggrundcheck og CV kontrol af alle Id-kort holdere 
- Ansvar for uddannelse af securitymedarbejdere i samarbejde med øvrige instruktører 
- Ansvar for Security uddannelse af lufthavnens øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere 

i samarbejde med øvrige instruktører 
- Deltage som securitychef i relevante møder, eksternt som internt 

 
Med reference til Lufthavnschefen varetager Safetychefen (Compliance Manager) følgende 
opgaver: 
 

- Sikre at kvalitetsstyringen er i overensstemmelse med gældende lovgivning jf. EU 
forordning 139/2014 og Kommissionens Gennemførelsesforordning 1035/2011 om 
fastsættelse af fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester 

- Sikre at Flyvesikkerhedsstyringen er i overensstemmelse med gældende lovgivning jf. EU 
forordning 139/2014 og Kommissionens Gennemførelsesforordning 1035/2011 om 
fastsættelse af fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester 

- Sikre at nødvendige godkendelser indhentes i henhold til  EU forordning 139/2014, 
ADR.OR.B.040 fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, før påtænkte ny-anlæg og ændringer 
af de funktionelle systemer 

- sikre at der sker notifikation i henhold til EU forordning 1034/2011 artikel 9, til Trafik, Bygge- 
og Boligstyrelsen før påtænkte ny-anlæg og ændringer af de funktionelle systemer, der er 
dækket af Kommissionens Gennemførelsesforordning 1035/2011 om fastsættelse af fælles 
krav til udøvelse af luftfartstjenester 

- Sikre at leverancer af aeronautiske data til AIP efterlever EU forordning nr. 73/2010 Krav til 
luftfartsdatas og luftfartsinformations kvalitet 

- Sikre at indberetning af afvigelser sker i henhold til EU forordning 376/2014 Indberetning og 
analyse og EU forordning 2015/1018 Klassificering af begivenheder 

- Overvåge overensstemmelse med gældende bestemmelser (compliance monitoring) 
- at kvalitetsstyring og flyvesikkerhedsstyring (SMS) efterlever gældende 

Flyvesikkerhedsmanual 
- Udarbejde auditplaner 
- Udarbejde auditskemaer 
- Udføre og sikre at planlagte audit gennemføres 
- Opfølgning på audits 
- Sikre registrering af hændelser og afvigelser 
- Deltage som Compliance Manager i relevante møder, eksternt som internt 

 


