Enhetschef, RIB (räddningstjänstpersonal i bredskap)
Arvika kommun, Chefer
Vill du jobba med det viktigaste och vara med och ta ansvar för framtiden? Hos oss får du ca 2 400
arbetskamrater som alla jobbar med att utveckla Arvika kommun. Alla lika viktiga för att kommunen ska
vara en trevlig och välfungerande plats att leva, bo och verka i. I Arvika kommun är det nära till det som
är viktigt i vardagen; jobb, skola, natur, kulturutbud och fritidsaktiviteter. Kommunen är den näst största
i Värmland med omkring 26 000 invånare.
Räddningstjänsterna i Arvika, Eda och Säffle kommuner samverkar kring en gemensam ledning av
räddningstjänsten. Totalt i organisationen ingår två stationer med heltidsbemanning, åtta stationer med
beredskapstjänstgörande personal samt två räddningsvärn. Kommunerna samverkar också kring en
gemensam säkerhetssamordning som är organiserad inom den gemensamma ledningsorganisationen för
räddningstjänsten. Räddningstjänsten har ett brett uppdrag och i det dagliga arbetet tar vi tillvara på de
olika kompetenser som ryms inom vår organisation. Den för de tre kommunerna gemensamma
räddningschefsberedskapen är tillika tjänsteman i beredskap för kommunerna. Räddningstjänsten arbetar
nära övriga delar av kommunerna samt nära våra grannar och andra myndigheter. Närheten till Norge
innebär en frekvent samverkan med norsk räddningstjänst.
Räddningstjänsten strävar efter att spegla mångfalden i det samhälle som vi är satta att skydda.
Arbetsuppgifter
Du kommer att få ha verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för brandstationerna Edane, Glava,
Gunnarskog, Charlottenberg, Koppom och Åmotfors, vilka som totalt innefattar över 90 brandmän med
beredskapstjänst med en platschef utsedd till varje station. Enhetschef RIB, är den närmsta chef för dessa
platschefer. Dessutom ingår ett räddningsvärn i Bogen. Arbete med personal- och kompetensförsörjning
av dessa stationer ingår i arbetsuppgifterna. Du ska arbeta med att upprätthålla en god förmåga till
räddningsinsatser utifrån kompetens, organisation och utrustning och ha ett nära samarbete med
enhetschef heltid (som ansvar för station Arvika som har heltidsanställd personal) med den samlade
organisationens bästa i fokus. Enhetscheferna ska kunna ersätta varandra vid den andres frånvaro. Du
kommer att vara med och förväntas bidra aktivt med arbetet i ledningsgruppen för räddningstjänsten
Arvika, Eda och Säffle. Dessutom ingår det att hålla i platschefsträffar med platscheferna från respektive
brandstation. Du ingår i den operativa organisationen som räddningschef i beredskap tillika tjänsteman i
beredskap (RCB/TIB) för Arvika, Eda och Säffle kommuner och det ingår att möta våra brandmän i
beredskapstjänst vilket innebär att viss del av arbetstiden behöver utföras på kvällar.
Kvalifikationer
Du är utbildad brandbefäl med lägst räddningsledning A eller motsvarande. Det är meriterande om du har
en akademisk utbildning i arbetsledning, ytterligare utbildning som räddningsledare (räddningsledare B
eller motsvarande) och särskild utbildning inom det skadeförebyggande området. Du ska ha arbetat inom
räddningstjänst och ha erfarenhet av arbetsledande befattning. Du får gärna ha erfarenhet av
verksamhets-, ekonomi- och personalansvar i en chefsbefattning och det är också meriterande om du har
arbetat i nära eller som brandman i beredskapstjänst.
Som person har du en god samarbetsförmåga med förutsättningar att skapa relationer. En förmåga att
skapa struktur och kontinuitet i det dagliga arbetet såväl som förmågan att prioritera om i händelse av
akuta situationer. Du har en förmåga att ta initiativ till utveckling av verksamheten och kunna sätta upp
mål för denna utveckling.
ÖvrigtArvika kommun samarbetar med MyNetwork i rekryteringsärenden och det är också vårt
rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du
söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den
bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag.

Anställningsform
Anställningens omfattning
Tillträde
Löneform
Antal lediga befattningar
Sysselsättningsgrad
Ort
Län
Land
Ref. nr.
Kontakt
Facklig företrädare
Publicerat
Sista ansökningsdag
Länk till annons

Tillsvidareanställning
Heltid
Enligt överenskommelse
Månadslön
1
100%
Arvika
Värmlands län
Sverige
2017/6
Mattias Larsson, räddningschef 0570-826 28
Anne-Lie Nilsson, Vision 0570-817 42
Per-Inge Andersson, Ledarna 0570-816 04
2017-01-19
2017-02-12
http://arvika.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:132618/

