ØSTSJÆLLANDS BEREDSKAB SØGER DELTIDSBRANDMAND MED HOLDLEDERFUNKTION TIL DELTIDSSTYRKEN PÅ STATION ROSKILDE
Brænder du for at hjælpe, og være med når dit lokale brandvæsen rykker ud? Østsjællands Beredskab søger
deltidsbrandfolk/holdleder til snarest mulig tiltrædelse på de faste hold.
Jobbet som deltidsbrandmand
Vores deltidsstyrke består p.t. af i alt 20 brandfolk/holdledere, der på deltid varetager dele af brandudrykningen ved Station Roskilde i 3 faste vagthold. Du indgår i jobbet som deltidsbrandmand og holdleder afløser
i gruppen. Man deltager i fast vagtrul hvor grupperne løbende tilpasser vagterne ift. primær arbejdsplads.
Opgaver for deltidsstyrken:


Tilkald til beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med brand, redning, frigørelse, forurening, vejrlig
mv.



Fast vagt hver 3.uge med vagtforpligtigelse mellem 17:00-07:00 samt hele døgn i weekenden



Sikkerhedsvagter (dvs. brandvagter i forbindelse med udstillinger, teaterforestillinger, festival og lign.)



Dækvagter (dvs. tage døgnvagter som erstatning for vores fuldtidsansatte beredskabsassistenter ved
sygdom, kurser mv.)



Øvrige akutte & hastende opgaver i beredskabet

Vi forventer, at du har følgende uddannelser for at kunne varetage stillingen:
(Eller er indstillet på at gennemgå dele af evt. manglede uddannelser)


Funktionsuddannelse, INDSATS



Holdlederuddannelse



Minimum B kørekort, men gerne til C eller CE.

Du skal have bopæl tæt ved stationen, således at du kan møde og være klar til afgang på brandstationen på
Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde, indenfor 5 min ved en alarmering.
Hvis du har arbejdssted eller er studerende inden for bopælsområdet og kan møde i dagtimerne, vil det være en fordel, men ikke et krav.
Du er velkommen til at kontakte Operativ Leder Lars H. Andersen på telefon 23 62 12 63 for yderligere information. Der kan endvidere erhverves yderligere information om ansættelsesforholdet.
Om os
Østsjællands Beredskab varetager beredskabs opgaver, i henholdsvis Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Roskilde, Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner.
Ansøgning sendes elektronisk, og du kan hente et ansøgningsskema på www.oesb.dk Du skal sende din ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse m.v. til Larshoa@oesb.dk hurtigst muligt.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Samtaler afholdes løbende.

