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Vi söker en insatsledare till den operativa verksamheten med möjlighet till
kombinerad utryckningstjänst som nivå 2-befäl
För att kunna möta framtidens krav söker vi nu
ytterligare en medarbetare som vill vara med och
utveckla Räddningstjänsten Söderåsen. Vi söker dig
som vill arbeta med samhällsskydd och beredskap
tillsammans med oss. Här får du möjlighet att arbeta
med ett brett och varierat uppdrag med stora möjligheter
till personlig utveckling.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och
lämplighet för tjänsten.

Tjänsten

Om Räddningstjänsten Söderåsen

Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda
förhållanden och sätter värde på de kvaliteter mångfald
tillför verksamheten, vi välkomnar därför sökande med
olika bakgrund.

Vi söker just nu en medarbetare till den operativa
enheten. Inom den operativa enheten kommer du jobba
med utveckling och vara verksam inom ett brett område
avseende utbildning, övning och personalansvar av RiBoch heltidspersonal. Du kommer även att vara delaktig i
andra, på räddningstjänsten, vanligt förekommande
arbetsuppgifter och projekt samt ha ett visst
ekonomiansvar.

Räddningstjänsten Söderåsen är en organisation i
Nordvästra Skåne med ca 70 anställda (varav 10
personer på heltid) som verkar i Åstorps och Klippans
kommuner under en gemensam räddningsnämnd.
Området är dynamiskt med ett välutvecklat utbud av
handel, kultur, service, industri och utbildning. Vårt
uppdrag är att sträva efter att alla ska känna sig trygga
och säkra i nära samarbete med kommuninvånarna.

Beroende på din bakgrund och erfarenheter finns även
möjlighet att, efter introduktion, ingå i den operativa
organisationen som insatsledare (nivå 2-befäl) som
förväntas kunna verka inom hela Nordvästra Skåne.

Vår egen utryckningsverksamhet består av tre
deltidsstyrkor (Klippan, Ljungbyhed och Åstorp) samt
en frivillig brandkår (Kvidinge). Till dessa har vi även
en insatsledare (nivå 2-befäl) i beredskap som bemannas
av vår heltidspersonal och förväntas kunna verka i hela
Nordvästra Skåne. Utöver dessa samarbetar vi tätt med
övriga 11 kommuner inom ”Familjen Helsingborg” och
delar bl a på bemanningen av nivå 3-befäl, inre befäl
samt räddningschef i beredskap.

Vi erbjuder en omväxlande tjänst med möjligheter till
samarbete med andra organisationer, både lokalt och
regionalt. Kompetensutveckling och lärande är viktigt
för oss och en del i vår värdegrund.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst B-körkort samt uppfyller
något av följande tre alternativ (beredd läsa in relevanta
vidareutbildningar):
 Brandingenjörsexamen med
påbyggnadsutbildning ”RUB”.
 Räddningsledning B, meriterande med Tillsyn A.
 Räddningsledare A med erfarenhet från
heltidsstyrka, meriterande med Tillsyn A.
Det är meriterande om du har arbetat inom relevant
område, t ex intern/extern övningsverksamhet,
utbildningsverksamhet eller liknande samt har goda ITkunskaper.
Som person har du ett helhetsperspektiv i ditt arbete, är
ansvarstagande, drivande, har god samarbetsförmåga
och är serviceinriktad. Det kräver att du besitter en
kommunikativ förmåga och att kan uttrycka dig väl i tal
och skrift samt att du är lyhörd och flexibel som person.

Anställningen
Omfattning: 100 %, dagtid med ev beredskap.
Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Ansökan sker skriftligen via www.offentligajobb.se
och urvalet sker löpande. Skicka därför gärna in din
ansökan redan nu, dock senast 2017-01-01.
Kontaktpersoner
Vi annonserar enligt kommunens policy och undanber
oss därför erbjudanden från säljare.
Staffan Winstedt, räddningschef
042-641 02
Thomas Johansson, insatsledare
042-641 01
Fackliga företrädare (nås via kommunens växel)
042-640 00
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