Arbetsplatsbeskrivning
Hos oss i Motala kommun har ett bra yrkesliv två sidor - ett spännande jobb, där du kan utvecklas
och påverka men också bra livskvalité och en rik fritid. Våra kärnvärden, öppen, stolt och
nyskapande sammanfattar hur vi arbetar tillsammans och hur vi möter vår omvärld. Ökad
mångfald, på våra arbetsplatser, är för oss ett mål och ett medel för bättre service och vi
välkomnar därför sökande med olika bakgrunder.
Räddningstjänsten är en av fyra enheter inom Plan- och miljöförvaltningen där även lantmäteri,
bygglovs- samt miljö och hälsoskyddsenheten ingår. Inom räddningstjänsten arbetar 46
heltidsanställda och drygt 50 deltidsanställda. Tjänsten är placerad på brandstationen i Motala,
en station som är nybyggd sedan snart 3 år tillbaka.

Arbetsbeskrivning
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret att driva utvecklingen av räddningstjänsten
samt svara för den normativa, operativa och strategiska ledningen och styrningen av
verksamheten. Detta görs med stöd av övriga chefer inom räddningstjänsten. Du har ett
övergripande ansvar för att planera och följa upp verksamhetens ekonomi, verksamhet och
personal i förhållande till gällande lagstiftning, politiska mål och kommunala styrdokument. Till din
hjälp har du olika stödfunktioner så som ekonom, controller, personalkonsult m.fl. som ingår i
förvaltningens stab. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och därmed även i ledningen och
styrningen av förvaltningen.
Omvärldsbevakning är en naturlig del av arbetet för att på så sätt utveckla verksamheten utifrån
kunders och samhällets behov. Verksamhetschefen ser till att verksamheten medverkar, samt i
vissa fall även är en drivande aktör, i trygghets- och säkerhetsarbete, brottsförebyggande arbete,
krisberedskap, krisledningen och annat arbete med skydd mot oönskade händelser och
störningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga och motivation att leda, driva och utveckla räddningstjänsten i
Motala och Vadstena kommuner. För att lyckas i uppdraget krävs det att du kan skapa
engagemang, delaktighet och lust i arbetet. Du är strukturerad, har lätt för att inta ett
övergripande perspektiv och tänka strategiskt samtidigt som du drivs av att jobba mot uppsatta
mål och nå resultat.
Då arbetet innebär mycket interna och externa möten är det av vikt att du kan förhålla dig till de
riktlinjer och policys som är satta samt visa gott omdöme. Vi förutsätter att du har god förmåga att
kommunicera i tal och skrift.
Du har relevant utbildning, eller erfarenhet, för befattningen. Dock ser vi gärna att du är
brandingenjör med MSB påbyggnadsutbildning för brandingenjörer alternativt motsvarande
kompetens med räddningsledare A eller B, eller motsvarande tidigare utbildning.
Vi förutsätter att du har erfarenhet av att arbeta i ledande position och har god insikt i och
förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande med erfarenhet av
kommunal räddningstjänst.
Körkort B krävs.

Erfarenhet krävs.
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