söker
en enhetschef till deltidsverksamheten

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i medlemskommunerna
Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Räddningstjänsten Västra Blekinge har en heltidskår, fem deltidskårer och ett
räddningsvärn. Ett kommunalförbund är en egen juridisk person och kan jämföras med ett bolag. Räddningstjänsten
har ca 160 medarbetare och en omsättning på ca 50 Mkr.
Som enhetschef kommer du att ansvara för enheten Operativ RiB med ansvarsområdet att övergripande leda
deltidsverksamheten i kommunalförbundet. Därutöver tillkommer ansvarsområdet ledning. Vi är en flexibel och öppen
organisation där du kommer att få stora möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din
arbetssituation.
Arbetsuppgifter:

Du har ett övergripande ansvar att leda, planera, utveckla och följa upp förbundets
deltidsverksamhet. Detta innebär att du ska säkerställa en enhetlig och effektiv operativ
verksamhet i de tre medlemskommunerna avseende personal-, budget- och
verksamhetsfrågor. Du ansvarar även för att medarbetarna har rätt insatsförmåga i
förhållande till våra operativa mål. För närvarande har vi 110 medarbetare anställda på
RIB-avtalet och 10 medarbetare uttagna med plikt till räddningsvärn.
Ansvarsområdet ledning innebär planering, utveckling samt genomförande och
uppföljning av befälsutbildningar. Även insatsstöd ingår i ansvarsområdet ledning. Vidare
ingår du i ledningsgruppen och medverkar generellt i förbundets utvecklingsarbete.
Andra förekommande arbetsuppgifter är att vara behjälplig i det förebyggande arbetet i
form av myndighetsutövning, extern utbildning och stärka samarbetet med kommunala
förvaltningar och andra aktörer avseende att åstadkomma skydd mot bränder och andra
olyckor.
Förutsatt att du har tillräcklig formell kompetens kommer du att ingå i förbundets
operativa chefsberedskap och tjänstgöra som ”Räddningschef i beredskap”.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en godkänd brandingenjörsexamen samt MSB´s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) alternativt brandmästare-examen
alternativt räddningsledning kurs B och tillsyn och annan olycksförebyggande
verksamhet kurs A. Meriterande är brandingenjörsexamen med RUB. Därtill har du
flerårig erfarenhet av operativt och förebyggande arbete i kommunal räddningstjänst.
Erfarenhet av chefs- och ledarskap ser vi också som meriterande. B-körkort är ett krav.
Som person är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du är drivande,
ansvarstagande, utåtriktad, strukturerad, resultatinriktad och självständig i ditt arbete. Du
har förmågan att se helheter men även en känsla för detaljer. Ditt ledarskap
kännetecknas av samarbetsförmåga, ödmjukhet, lyhördhet, tydlighet och en god
förmåga att kommunicera. Du kan anpassa ditt arbete efter rådande omständigheter och
kan använda befintliga resurser på bästa sätt.
Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Placering:

Brandstationen Karlshamn

Anställningsform:

Heltid och tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Lön:

Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.

Tillträdesdag:

Enligt överenskommelse

Upplysningar:

Melissa Millbourn, Räddningschef, tfn: 0454-30 51 03
Sandra Bohlin, HR-chef, tfn: 0454-30 51 24
Jonas Petersson, facklig företrädare Sveriges Ingenjörer, tfn: 0454-30 51 33
Christer Amundsson, facklig företrädare Vision, tfn: 0708-37 87 77
Lars-Håkan Svensson, facklig företrädare Kommunal, tfn: 0705-36 91 81
Mikael Persson, facklig företrädare BRF, tfn. 0703-75 74 46
Vill du veta mer om räddningstjänsten besök gärna vår hemsida www.raddning.com. För
upplysningar om kommunerna hänvisar vi till hemsidorna www.karlshamn.se,
www.olofstrom.se och www.solvesborg.se
Ansökan med personligt brev, meritsammanställning (CV) samt betygskopior skall vara
Räddningstjänsten Västra Blekinge tillhanda senast 2016-01-04. Vi tillämpar löpande
rekrytering under ansökningsperioden, skicka gärna in din ansökan omedelbart.
Adresseras: Räddningstjänsten Västra Blekinge, ATT: Sandra Bohlin, Rörvägen 2, 374 32
Karlshamn eller e-post: administration@raddning.com

Välkommen med din ansökan!

