söker
heltidsbrandmän, timvikarier
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.
Arbetsuppgifter:

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är räddningsinsatser i utryckningsstyrka:
 skadeavhjälpande insats vid räddningstjänst
 övningar för förberedande av insats
 förebyggande brandskydd och information/utbildning till privatpersoner och
företag
 andra förekommande arbetsuppgifter på brandstationen

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en godkänd SMO-utbildning alternativt brandman heltid eller
räddningsinsats alternativt brandman deltid eller är SMO-student med godkänd LIA. Krav
för tjänsterna är att du är fullt frisk och har god fysik enligt AFS 2007:7. Andra krav är
simkunnighet och C-körkort. Vi ser det som meriterande om du har:
 förarintyg för fritidsbåt och båterfarenhet
 sjukvårdsbakgrund och/eller pedagogisk bakgrund
 erfarenhet från operativt arbete inom räddningstjänst.
Som person är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du kan sätta dig in i någon
annans situation och har inga svårigheter att tala inför grupp. Du är ansvarstagande, har
initiativförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Du måste kunna uttrycka
dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du bör vara bosatt i Västra Blekinge för att kunna infinna dig med kort varsel.
Rullbandstest, simtest, praktiska tester, drogtest, arbets-EKG och läkarundersökning
måste vara genomfört med ett godkänt resultat innan en anställning kan bli aktuell. En
introduktionsutbildning kommer att genomförs innan anställningen påbörjas.
Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande.

Placering:

Brandstationen, Karlshamn

Anställningsform:

Timvikarie vid behov

Lön:

Enligt avtal

Tillträdesdag:

Enligt överenskommelse

Upplysningar:

Melissa Millbourn, Räddningschef, tfn: 0454-30 51 03
Sandra Bohlin, HR-Chef, tfn: 0454-30 51 24
Lars-Erik Håkansson, facklig företrädare Kommunal, tfn: 0454-30 51 00

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 2016-10-19. 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!

