Østjyllands Brandvæsen
Beredskabsafdelingen
St. Aarhus City.
Deltidsbrandfolk st. Aarhus City

Beredskabsafdelingen søger deltidsbrandfolk til snarlig tiltrædelse – efter aftale.
Om os:
Som deltidsbrandmand kommer du til at indgå i et team på ca. 25 m/k, som løser brand-, rednings, miljø- og logistikopgaver i Østjyllands brandvæsens slukningsområde, primært Aarhus by. Styrken har ca. 100-150 udkald årligt.
Deltidsstyrken på St. Aarhus City er et supplement til de 3 fuldtidsstyrker i Aarhus og er en selvstændig udrykningsenhed. Vi bliver alarmeret på pagere og skal kunne møde på stationen således
at bilerne kan køre indenfor 5 min af udkald. Døgnet rundt.
Du kommer til at indgå på et fast vagthold, med rådighedsvagt hver tredje uge. Derudover er du
forpligtiget til at deltage i de årlige vedligeholdelsesøvelser som ligger i weekender samt rutineringsøvelser i din vagtuge mandag aften fra 19-21 mm.
Vi søger deltidsbrandfolk, som vil kunne dække fuld vagt dag og nat dvs. fra kl. 06.00 mandag –
06.00 mandag ugen efter.
Deltidsstyrken udgøres af en blanding af studerende, folk ansat andetsteds i brandvæsnets organisation, herunder den faste styrke og uddannelsescenteret, samt håndværkere, kontoransatte m.m.

Vi kræver, at du:
•
•
•
•
•
•
•

Kan fremvise en ren straffeattest
Kan møde i dagtimerne
Har en god fysisk form og kan bestå en helbredsundersøgelse (Helbredsattest til brug i redningsberedskabet).
Har bopæl og studie eller arbejdsplads inden for en radius, så fremmøde på stationen er
mulig inden for 5 min døgnet rundt. Adressen er: Ny Munkegade 15, 8000, Aarhus C.
Har gennemført funktionsuddannelse indsats.
Kan deltage i ca. 70 timers vedligeholdelsesuddannelse om året liggende i weekender og
aftener.
Kan deltage i omskoling og introduktion umiddelbart efter din ansættelse.
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Vi lægger vægt på, at du:
•
•
•
•
•
•
•

Har stort kørekort Kat. C - dette er dog ikke et krav.
Kan gennemføre en fysisk optagelsesprøve som inkluderer elementer såsom; Højder, Røgdykning og funktionsprøve.
Er engageret og motiveret både fagligt og socialt.
Ser dig selv i stillingen i længere tid.
At du er fleksibel og god til at samarbejde.
Gerne er uddannet HL brand - dette er dog ikke et krav.
Er rolig og rationel, selv i pressede situationer.

Hvad kan vi tilbyde dig?
•
•
•
•
•
•

Godt kammeratskab.
Faglig og personlig udvikling.
Træningsfaciliteter.
Et job hvor du aldrig ved hvad der sker om 5 minutter.
Mulighed for ansvar og indflydelse.
En erfaren kollega som mentor til at hjælpe dig godt ind i stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
• Aflønning sker efter gældende overenskomst mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.
Nærmere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen kan du rette henvendelse til:
• Tillidsrepræsentant: Lars Engeset tlf. nr. 2868 5185
• Stationskoordinator: Mattias Mortensen tlf. nr. 9388 7870
Tidligere ansøgninger
• Har du tidligere været i kontakt med os vedr. evt. ansættelse, men har fået afslag pga.
manglende stillinger opfordrer vi dig til at ansøge igen.

Østjyllands Brandvæsen ønsker at fremme mangfoldighed og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, nationaliteter og seksuel orientering til at søge stillingen.
Ansøgning
Kort skriftlig ansøgning fremsendes
Der ansættes løbende

Ansøgningen sendes til lpe@ostbv.dk.
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