söker
en brandingenjör
Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst. Kommunalförbundet består
av tre medlemskommuner Karlshamn, Sölvesborg och Olofström som tillsammans har ca 60 000 invånare.
Räddningstjänsten Västra Blekinge har en heltidskår, fem deltidskårer och ett brandvärn och ca 170 medarbetare.
Arbetsuppgifter:

Som brandingenjör kommer du att arbeta med tyngdpunkten i de förebyggande
frågorna. Förbundet har 17 anläggningar som är klassificerade som farlig verksamhet.
Därav föreligger behov av ett nära och bra samarbete i form av rådgivning, tillsyn,
tillståndshantering samt övrigt förekommande arbetsuppgifter.
Du kommer att driva projekt och vara ansvarig för projekt inom både den förebyggande
och operativa verksamheten.
Vidare kommer du att ingår i vår chefsberedskap och tjänstgöra som ”Räddningschef i
beredskap” efter en introduktionsutbildning. Introduktionsutbildningen genomförs
under anställningens första fem månader.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en godkänd brandingenjörsexamen samt MSB´s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB). B-körkort är ett krav. Meriterande
är tidigare erfarenhet från arbete som brandingenjör. Erfarenhet i form av projektledning
är också meriterande.
Som person är du trygg i dig själv och har inga svårigheter att möta andra människor
utom och inom vår organisation. Andra egenskaper som vi värdesätter är att du är
strukturerad, engagerad, ansvarstagande, har initiativförmåga och en analytisk förmåga.
Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp och har en god kommunikativ förmåga.
Som projektledare är det viktigt att du kan styra, leda och koordinera gruppen för att nå
projektmålen.
Vi ser att denna tjänst till stor del kommer att utformas beroende av vem du är och den
erfarenhet du har med dig från tidigare anställningar. Det kommer därför att finnas stora
möjligheter att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Stor vikt
kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi strävar efter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och
kulturell mångfald tillför verksamheten.

Placering:

Brandstationen, Karlshamn

Anställningsform:

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

Lön:

Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträdesdag:

Enligt överenskommelse.

Upplysningar:

Melissa Millbourn, Räddningschef, tfn: 0454-30 51 03
Sandra Bohlin, HR-chef, tfn: 0454-30 51 24
Simon Älgne, facklig företrädare Sveriges Ingenjörer, tfn: 0454-30 51 37

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 2016-05-11. 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
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av
ytterligare jobbannonser. (AF)

Välkommen med din ansökan!

