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ARBETSPLATSEN
Blekinge fl ygfl otttilj är en del av Flygvapnet och
ligger i Kallinge norr om Ronneby. På garnisonen
fi nns också delar av Helikoperfl ottiljen, Marinbasen,
Luftfartsverket med flera.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS 
Hos oss kan du jobba som soldat, gruppbefäl,
specialistoffi cer eller offi cer. Vi har en mängd olika
yrken, exempelvis fl ygbassäkerhetssoldat, mekaniker
eller sjukvådare.

UTBILDNING
För att arbeta som soldat, gruppbefäl, specialistofficer
eller offi cer måste du minst ha genomfört en värnplikt. 
Det år du fyller 18, kan du bli kallad till mönstring 
med plikt.

Du kan också, när som helst ansöka frivilligt om att
få genomföra en värnpliktsutbildning. Efter godkänd
utbildning kan du sedan söka jobb och utbildningar
i hela Försvarsmakten med Sverige och världen som
arbetsplats.

ADRESS
Försvarsmakten Blekinge flygflottilj 
Box 502, 372 25 RONNEBY

Telefon: 0457-47 10 00
E-post: rekrytering-f17@mil.se  

Webbplats: www.forsvarsmakten.se/f17

SOCIALA MEDIER

 blekingeflygflottilj

 @f17_blekinge_flygflottilj
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ARBETSPLATSEN
Blekinge fl ygfl otttilj är en del av Flygvapnet och 
ligger i Kallinge norr om Ronneby. På garnisonen 
fi nns också delar av Helikoperfl ottiljen, Marinbasen,               
Luftfartsverket med fl era.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Hos oss kan du jobba som soldat, gruppbefäl,        
specialistoffi cer eller offi cer. Vi har en mängd olika 
yrken, exempelvis fl ygbassäkerhetssoldat, mekaniker 
eller sjukvådare.

UTBILDNING
För att arbeta som soldat, gruppbefäl, specialistoffi cer 
eller offi cer måste du minst ha genomfört en värnplikt. 
Det år du fyller 18, kan du bli kallad till mönstring 
med plikt. 

Du kan också, när som helst ansöka frivilligt om att 
få genomföra en värnpliktsutbildning. Efter godkänd 
utbildning kan du sedan söka jobb och utbildningar 
i hela Försvarsmakten med Sverige och världen som 
arbetsplats.

KONTAKTA OSS

Instagram: @f17_blekinge_fl ygfl ottilj 
Facebook: www.facebook.com/blekingefl ygfl ottilj
Webbplats: www.forsvarsmakten.se/f17

F 17 Rekryteringssektionen: rekrytering-f17@mil.se
Växeln: 0457- 47 10 00

FÖRSVARSMAKTEN BLEKINGE FLYGFLOTTILJ

UTVECKLANDE FÖR DIG - SKILLNAD FÖR ANDRA
Ansökan  www.forsvarsmakten.se
Utbildning  Värnplikt 9-15 månader
Anställning  Vid något av Försvarsmaktens förband

Tycker du det är viktigt med roliga arbetsuppgifter och engagerade kollegor?
Är det viktigt för dig att trivas och ha roligt på jobbet? 

På Blekinge flygflottilj kommer du att utmanas och utvecklas samtidigt som
du aktivt bidrar till ett starkare försvar och en tryggare omvärld.

 Vi försvarar Sverige, landets intressen och rätten att leva som vi själva väljer.


