Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund söker
Brandman heltid – 2 platser
Om dig
Vi vill att du är:
 Utbildad vid MSB:s utbildning Skydd mot olyckor eller Brandman Heltid.
 Även sökande med annan kompetens/bakgrund kan komma att beaktas (dock skall du ha
betyg samt förutsättningar att läsa SMO på distans parallellt med din anställning)
 Innehar körkort med lägst behörighet C, gärna CE.
 Har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
 God förmåga att arbeta självständigt mot bestämda mål.
 God fysisk förmåga. (vid nyanställning krävs exempelvis 5,6 km/h på rullbandet)
 Utbildningarna Räddningsledare A och Tillsyn A eller motsvarande är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Om du inte uppfyller grundkraven kommer din ansökan
inte att beaktas.

Din profil
UTBILDNINGSKRAV
 Gymnasial utbildning
KOMPETENSER
 Examen i skydd mot olyckor (meriterande)
KÖRKORT
 Lägst behörighet C, gärna CE

Dina arbetsuppgifter
Som brandman i pooltjänst ingår du i ett skiftlag men kommer att ha en flexibel stationering
inom hela förbundsområdet.
I tjänsten ingår att planera och genomföra bl.a. introduktionsutbildningar/preparandutbildningar
för nyanställda. Beroende av organisationens behov och din kompetens kan även
driftområdesansvar eller funktionsområdesansvar vara aktuellt.
I driftområdes- och funktionsområdesansvar ingår bland annat:
 budgetansvar (endast driftområdesansvar)
 att arbeta förbundsövergripande och att samordna, initiera, leda och fördela arbetet
inom drift-/funktionsområdet
 att kunna leda projekt
 att i förekommande fall samverka med externa organisationer/myndigheter i frågor kring
drift-/funktionsområdet
 medverka i möten/forum internt och externt
Postadress
Telefon
Hemsida
E-post
Axel Johnsons väg 70
0226-64 58 00
www.sdrf.nu
SDR@avesta.se
774 34 AVESTA

Anställningsvillkor
Anställningen är på heltid 100 %. Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i
personalpool enligt bilaga D till AB gäller.

Om oss
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänsten inom Avesta, Hedemora,
Fagersta och Norbergs kommuner. Organisationen omfattar f.n. ca 45 heltidsanställda och 100
deltidsanställda fördelade på sex brandstationer. Inriktningen på vår verksamhet är både
skadeavhjälpande och förebyggande, därför deltar också samtlig personal i det förebyggande
arbetet. Våra medlemskommuner har en intressant risktopografi med bl.a. tung stålindustri med
omfattande kemikaliehantering, gruvindustri, riksväg 66, 68, 69 och 70 samt Europaväg 16,
pappers- och träindustrier. Sju av industrierna är klassade som s.k. 2 kap 4§ objekt dessutom är
fem av dem klassade som Sevesoanläggningar enligt den högre kravnivån.

Kontaktinformation
Henrik Axelsson, Brandman/Personalansvarig
henrik.axelsson@avesta.se 072-58 52 146, 0226-64 58 42
Joel Hellbe, Stf. Räddningschef/Chef Räddningsavdelningen
joel.hellbe@avesta.se 0708-64 52 04, 0226-64 58 04
Henrik Zetterberg, Brandman/Facklig företrädare BRF
henrik.zetterberg@avesta.se 0226-64 58 05
Robin Holm, Brandman/Facklig företrädare Kommunal
robin.holm@avesta.se 0226-64 58 05

Sök jobbet senast den 15 sept 2019
För att din ansökan skall beaktas vill vi att du bifogar:
 Examensbevis Skydd mot Olyckor/Brandman Heltid alt. intyg att du
studerar Skydd mot Olyckor
 Alternativt gymnasiebetyg/Högskoleprovsresultat som visar att du har
förutsättningar att läsa Skydd mot Olyckor på distans
 Godkänt resultat för rullbandstest med hastighet 5,6 km/h

Skicka din ansökan till sdr@avesta.se. Märk mejlet Brandman heltid
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