Säkerhetspersonal på flygplats

Utbildning
för
säkerhetspersonal
inom flyg

Sensec ordnar utbildning för säkerhetspersonal som i sitt dagliga arbete bl.a. använder säkerhetsprodukter som
sprängämnesdetektorer, metalldetektorer, röntgenutrustning och strålningsdetektorer i Sverige. Vår målsättning
är att genom erfarenhet, hög kompetens och våra kvalitetskrav förstå kundens behov och erbjuda
kostnadseffektiva och genomtänkta säkerhetsutbildningar.

Kursen innehåller bland annat




Den mänskliga faktorns inverkan på arbetet i säkerhetskontrollen och ökad förståelseför människors beteende i
olika situationer
Kännedom om hotbilden mot Sverige och gärningsmannaprofiler
Vilka åtgärder som tillämpas för att förhindra kriminella och olagliga handlingar riktade mot flyget

Mål
Efter genomgången kurs ska deltagaren ha en hög säkerhetsmedvetenhet och en förståelse för
säkerhetsarbetet på en flygplats. Dessutom efter arbetsspecifikutbildning och erforderlig praktik, kompetens
att exempelvis utföra säkerhetskontroll av personer, kabinbagage och lastrumsbagage samt tillträdeskontroll.
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Innehåll















Hot mot luftfarten – omvärldsanalys
Internationella organisationer
Nationella myndigheter och samverkans forum
Svenska lagar och förordningar
Ansvarsfördelning mellan aktörer på flygplats
Transportstyrelsens författningssamling serie SEC
Kvalitetssäkring av luftfartsskyddsarbete
Yrkesetik
Kommunikation och konflikthantering
Andra säkerhetsåtgärder som påverkar luftfartsskyddet
Förbjudna föremål och misstänkt farligt föremål samt farligt gods
Tillträdesskydd till behörighetsområden och flygsidan
Branschkunskap
Lokala regler och rutiner

Arbetsspecifikutbildning - enligt kunds önskemål








Säkerhetskontroll av post och frakt
Säkerhetskontroll av personer, medhavda föremål samt incheckat bagage
Säkerhetskontroll av förnödenheter som används ombord och/eller till flygplatsen
Tillträdeskontroll
Fordonsinspektion
Övervakning och patrullering
Bildtolkning

Skräddarsydda lösningar

Utbildningen lämpar sig för

För att anpassa utbildningen efter just ditt
företags behov skräddarsyr Sensec gärna
utbildningen. Kontakta oss för upplägg.

personer som ska arbeta som
säkerhetspersonal på flygplats.
Rekryteringskrav enligt TSFS Luftfart, serie
SEC ska vara uppfyllda. Genomförd
säkerhetsprövning enligt TSFS Luftfart, serie
SEC.

Boka din utbildning nu
Ring oss för en kostnadsfri rådgivning på 08-51 00 54 00 eller hör av dig till utbildning@sensec.se.
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