Växjö 19 december 2016

Avdelningschef Skyddsavdelningen
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för ca
110 000 invånare i Alvesta och Växjö kommuner. Förbundets skyddsavdelning har för närvarande
6 medarbetare, brandingenjörer och brandinspektörer. Förbundets utryckningsorganisation har en
heltidsstyrka, åtta deltidsstyrkor, ett räddningsvärn och ett frivilligt räddningsvärn. Antalet
medarbetare är totalt cirka 250, varav cirka 190 utgör deltids- och värnpersonal.
Värends Räddningstjänst arbetar aktivt med utvecklingen av jämställdhet och mångfald inom
räddningstjänsten.
Arbetsuppgifter
Vi söker ny chef till skyddsavdelningen eftersom nuvarande chef övergår till andra uppdrag
inom organisationen. Som avdelningschef arbetar du till stor del med planering, ledning och
uppföljning av avdelningens verksamhet men deltar även i skyddsavdelningens dagliga arbete.
Du kommer att vara med i förbundets ledningsgrupper och vara delaktig i förbundets
helhetsarbete och planering.
Vi söker dig som vill arbeta med att öka integreringen av vår förebyggande och operativa
verksamhet.
Som avdelningschef arbetar du i huvudsak dagtid.
I tjänsten ingår att delta i utryckningsverksamheten som räddningschef i beredskap.
Dina kvalifikationer
I första hand söker vi dig med erfarenhet från räddningstjänst som brandingenjör eller med
lägst RL-B och tillsyn B eller motsvarande äldre utbildning.
Erfarenhet av tillsyn enligt LSO och LBE, byggnadstekniskt brandskydd och tillståndsprövning
men även riskhänsyn i samhällsplaneringen och sotningsfrågor.
För tjänsten är B-körkort ett krav.
Meriterande är:
Erfarenhet som chef eller arbetsledare.
Brandingenjörsutbildning.
Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer, RUB.
Civilingenjörsexamen risk.
Personliga egenskaper:
Intresse för utvecklings- och kvalitetsfrågor. Du bör ha god organisations- och
samarbetsförmåga. Dina egenskaper som ledare blir viktiga för att tillsammans med
förbundsledning 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.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund och har en god vilja att fortsätta utveckla den.
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Anställningsvillkor
Anställningsform: Tills vidare. Provanställning 6 månader.
Omfattning: 100 % tjänstgöringsgrad
Löneform: Månadslön, individuell lönesättning
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Ansökan
Välkommen med din ansökan, senast den 20 januari 2017, till:
raddningstjansten@vaxjo.se
Märk ansökan med Ansökan avdelningschef.
Upplysningar
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Jörgen Gertsson, förbundschef.
Joakim Karlsson, räddningschef
Fackliga företrädare (Sveriges ingenjörer, Vision, Kommunal) nås på Tfn växel: 0470-76 65 00
Annonseringen är beslutat och annonsförsäljare undanbedes

