
 
söker 

en brandinspektör  

 

 

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 brandinspektör kommer du att ingå i enheten förebyggande som har myndighetsutövning, extern utbildning och 

kommunikation som ansvarsområden. Vi är en flexibel och öppen organisation där du kommer att få stora möjligheter 

att själv kunna påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation.  

 

Arbetsuppgifter: Som brandinspektör kommer du självständigt utföra det dagliga arbetet samt ha mycket 

kontakt med externa aktörer. En stor del av din arbetstid kommer att utgöras av 

förebyggande arbete i form av exempelvis tillsyn, tillståndshantering, remisshantering 

och extern utbildning. Externa utbildningar kan vara skräddarsydda utbildningar för 

kommunala verksamheter, allmän brandkunskap och heta arbeten.  

 

Du har ett övergripande ansvar för personalplanering samt löpande drift och underhåll 

av brandstationen i Olofström, räddningsvärnet i Kyrkhult och till viss del på tillhörande 

fordon. Du kommer även att delta i planering och genomförande av interna utbildningar 

för våra deltidsbrandmän. 

    

Kvalifikationer: Vi söker dig som är brandman med godkänd SMO-utbildning alternativt brandman 

heltid eller räddningsinsats alternativt brandman deltid. Du är fullt frisk och har god 

fysisk arbetsförmåga enligt AFS 2007:7. Andra krav är simkunnighet och C-körkort. Vi ser 

det som meriterande om du har utbildningarna tillsyn och annan olycksförebyggande 

verksamhet, kurs A och räddningsledare, kurs A. Även erfarenhet från arbete med 

tillsyner och som styrkeledare är meriterande.   

 

För att trivas i rollen som brandinspektör skall du vara flexibel och tycka om varierande 

arbetsuppgifter. Som person är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du har ett 

serviceinriktat arbetssätt samt kan skapa och bibehålla goda relationer. Du är lyhörd och 

har en förmåga att snabbt sätta dig in i en situation. Andra egenskaper som vi 

värdesätter är att du är strukturerad, engagerad, ansvarstagande, har initiativförmåga och 

kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och 

skrift.  

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

 

Placering:  Brandstationen Olofström 

 

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 

  Simon Älgne, Vikarierande enhetschef förebyggande, tfn: 0454-30 51 37  

Sandra Bohlin, HR-chef, tfn: 0454-30 51 24  

 

Pia Gustavsson, facklig företrädare Vision, tfn: 0454-30 51 02  

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 2016-11-20. 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! 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


