söker
Räddningschef
Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund med medlemskommunerna Karlshamn, Sölvesborg och
Olofström. Förbundet består på utryckningssidan av en heltidskår, fem deltidskårer och ett brandvärn. På stationen i
Karlshamn finns huvuddelen av förbundets heltids- samt dagtidsanställda som arbetar både operativt och
förebyggande. Totalt har förbundet ca 160 medarbetare. Vi är nu inne i en spännande omorganisation och söker
därför en ny Räddningschef.
Arbetsuppgifter:

Som Räddningschef har Du personal-, ekonomi och verksamhetsansvar. Du sörjer för
räddningstjänstens utvecklingsarbete och ansvarar för uppföljning av verksamheten.
Tillsammans med Förbundschef och ledningsgrupp (där Du också ingår) svarar Du för
räddningstjänstens övergripande planering och samordnar den tillsammans med interna
och externa verksamheter. Du arbetar strukturerat med mål och uppföljning utifrån
kommunalförbundets gemensamma styrmodell i syfte att kontinuerligt öka
medborgarnas säkerhet och trygghet. Att ingå i chefsberedskap är även en del av
arbetet.

Kvalifikationer

Du:








har minst genomgått utbildning räddningsledare B, eller motsvarande. Det är
meriterande om Du har en Brandingenjörsutbildning (med MSB´s påbyggnadsutbildning i Räddningstjänst för brandingenjörer) då detta idag är ett krav för
att ingå i chefsberedskapen.
har erfarenhet av ledarskap.
har erfarenhet från en politiskt styrd organisation, gärna Räddningstjänst.
är en tydlig ledare med förmåga att driva och utveckla verksamheten samtidigt
som du skall vara lyhörd och samarbetsvillig.
sätter helheten främst och är öppen för att pröva nya vägar framåt. Du skapar
alltid delaktighet runt mål och uppgifter.
trivs med att coacha, entusiasmera och utveckla medarbetare.

Tidigare erfarenheter från liknande arbeten är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande.
Placering:

Brandstationen, Karlshamn

Anställningsform:

Tillsvidare, 6 månaders provanställning.

Tillträdesdag:

Enligt överenskommelse

Upplysningar:

Magnus Kärvhag, tf räddningschef, tfn: 0454-30 51 10
Tanja Persson, HR-specialist, tfn: 0454-30 51 24
Jonas Petersson, SACO, tfn 0454- 30 51 33

Ansökan med personligt brev, meritsammanställning (CV) samt betygskopior skall vara Räddningstjänsten Västra
Blekinge tillhanda senast 2014-08-15 Adresseras: Räddningstjänsten Västra Blekinge, ATT: Ansökan Tanja Persson,
Rörvägen 2, 374 32 Karlshamn eller e-post: administration@raddning.com.
Välkommen med din ansökan!

