Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett
kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand
kommuner. Ledstjärnan för förbundet i alla sammanhang är
att vi skall förtjäna uppdragsgivarnas och allmänhetens
förtroende. Förbundet ligger i ett naturskönt område som är
utsett till världsarv av FN-organet Unesco.

Räddningstjänsten Höga Kusten– Ådalen söker personal

Enhetschef Process
Vi står mitt i införandet av en ny organisation som bland annat syftar till att skapa tydlighet,
ge utrymme för större delaktighet samt främja individuellt ansvar. Räddningstjänsten
Höga Kusten – Ådalen strävar efter att vara en modern organisation som inom olika
områden och på olika sätt bidrar till att skapa trygghet och säkerhet. Vi är mitt inne i ett
positivt förändringsarbete där vi utvecklar både vår verksamhet och arbetsmiljö. Vi behöver
nu förstärka vår organisation med en ledare som brinner för utveckling och av att få andra
människor att växa. Inom organisationen deltar de flesta medarbetare i både det
förebyggande och operativa arbetet.
Arbetsuppgifter:
Inom enheten Process arbetar idag åtta medarbetare (brandinspektörer, brandingenjörer,
krishanteringshandläggare) med olika uppgifter inom vårt kunskapsområde. Detta innefattar
förebyggande av olyckor, planering för insats samt krishantering. Process ansvarar bland
annat för organisationens myndighetsutövning gällande tillsyner och tillstånd inom Lag om
skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor.
Som enhetschef på Process har du ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö, samt
utveckling och uppföljning av arbetet som bedrivs.
Du samarbetar med övriga enhetschefer och räddningschef för att stärka både det operativa
och förebyggande arbetet inom organisationen. Du förväntas samverka med våra
samarbetspartners och säkerställa att olika individers kompetens tillvaratas, i syfte att
utveckla och stärka verksamheten och erbjuda en ännu bättre service till allmänheten.
För rätt kandidat kan tjänsten utvecklas till en roll som Ställföreträdande räddningschef.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har räddningstjänstkompetens i någon form.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Meriterande är:
 Erfarenhet av tidigare uppdrag som chef eller arbetsledare
 Brandingenjörskompetens med RUB (Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer)
 Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet B
Personliga egenskaper:
Intresse för utvecklings- och kvalitetsfrågor. Du bör ha god organisations- och
samarbetsförmåga där dina egenskaper som ledare blir viktiga för att tillsammans med
räddningschef och medarbetare fortsätta att utveckla verksamheten. Vi fäster stor vikt vid
personlig lämplighet, förmåga att engagera medarbetarna samt din ambition att skapa ett
positivt arbetsklimat.

Omfattning: Tillsvidareanställning heltid. Tillträde och lön enligt överenskommelse vid
anställning.
Upplysningar: Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen ska vara en öppen och kompetent
organisation. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald är inriktat mot att skapa en
arbetsplats där alla är välkomna och skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.
Frågor: Besvaras av Andreas Hoff, 0612-870 421 eller andreas.hoff@hka.se
Ansökan skickas till: raddningstjansten@hka.se eller per post till:
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
Järnvägsgatan 80, 872 34 Kramfors
Märk ansökan med Enhetschef Process
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