
 

 

STILLINGSOPSLAG 

 

 

 

Chef for drift, logistik og operativt område ved 
Frederiksborg Brand & Redning 
 

Frederiksborg Brand & Redning søger efter en stærk og strategisk tænkende chef til at varetage ledelsen af 

vores drift, logistik og operative område.  

  

Vi har brug for en chef, der kan sikre en god relation til vores ejerkommuner, samarbejdspartnere og indadtil i 

beredskabet. Chefen for drift, logistik og operativt område skal samtidigt bidrage til den videre konsolidering og 

strategiske udvikling af området. 

  

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand & Redning har besluttet at hjemtage det operative beredskab 

i 4 af ejerkommunerne fra 1. januar 2019, således Frederiksborg brand & Redning selv skal varetage driften af 

det samlede operative beredskab i de 6 ejerkommuner fra denne dato. I samme forbindelse er der investeret i 

nye køretøjer og materiel der ligeledes skal være driftsklar pr. 1. januar 2019.  

  

Frederiksborg Brand & Redning søger derfor med direkte reference til beredskabsdirektøren efter en 

ledelsesfaglig dygtig, systematisk, analyserende og strategisk tænkende chef med stærke kommunikative 

evner, der i samarbejde med Beredskabsdirektøren er parat til at bruge en stor del af sin ledelsestid og energi 

på at sikre en smidig og professionel hjemtagelse af opgaven samt drift. 

 

Den kommende chef skal derfor være indstillet på at skulle bruge meget tid på de 11 brandstationer og 4 

frivillige enheder primært udenfor normal arbejdstid, for at sikre mål, retning og synlighed.  

  

Hovedopgaver: 

• Du skal sikre en velfungerende drift og være garant for, at beredskabslovgivningen overholdes, og 

Beredskabskommissionens målsætninger indfries.  

• Du skal sikre en faglig koordinering i afdelingen, så opgavevaretagelsen ensrettes med et højt fagligt 

niveau overfor ejerkommuner og virksomheder. 

• Du skal medvirke til en professionel og smidig hjemtagelse af det operative beredskab. 

• Du får ansvaret for at rekruttere, fastholde og udvikle dit personale. 

• Du har budgetansvar for området og for den løbende budgetopfølgning. 

• Du forventes i relation til Beredskabskommissionen og Beredskabsdirektøren at kunne løse opgaver 

samt at have politisk tæft. 

• Du får ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre de strategiske hensigter ift. Frederiksborg Brand & 

Rednings strategi. 

• Du får ansvaret for at videreudvikle samarbejdet med især vores samarbejdskommuner og 

samarbejdspartnere. 

• Du indgår i chefgruppen og forventes at være en aktiv medspiller og tovholder ift. strategiske initiativer. 

 

 



 

 

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer:  

• Du er analyserende, systematisk og med et stort overblik som gør dig sikker i din rolle som chef. 

• Du skal have erfaring og kompetencer i at lede ledere. 

• Du skal have en solid og varieret faglig baggrund og kunne levere støtte til ledere, medarbejdere, 

kolleger, interessenter og ejerkommuner. 

• Du skal evne at være fleksibel og proaktiv i opgaveløsningen på chefniveau, og se muligheder frem for 

begrænsninger. 

• Du er procesorienteret fra start til evalueringen af et projekt. 

• Du er involverende og empatisk, men skal også kunne skære igennem. 

 

Baggrund og erfaring: 

Det forventes du har erfaring med at lede via ledere. Har dokumenterede resultater indenfor særligt strategi, 

økonomi, organisationsudvikling samt forandrings- og forretningsudvikling. Du skal være en tydelig og 

tillidsskabende kommunikator, der indgår med sikkerhed i partnerskaber, netværk, forhandlinger i samspil med 

forskellige interessenter, herunder politi, erhvervsliv og borgere. Du forventes at have chef/ledererfaring og 

gerne i besiddelse af en længerevarende uddannelse i eksempelvis ledelse.  

  

Løn- og ansættelsesvilkår:  

Stillingen besættes jf. relevant overenskomst med KL.  

  

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt samt kunne opretholde denne sikkerhedsgodkendelse under 

hele ansættelsesforholdet. 

 

Vil du vide mere? 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte beredskabsdirektør Kim Lintrup på e-mail 

klint@fbbr.dk.   

 

Det praktiske: 

Samtaler / test forventes afholdt således: 

  

Første samtale afholdes forventeligt uge 9 2018. 

Anden samtale afholdes forventeligt i uge 11 2018. 

I den mellemliggende periode skal du være indstillet på at deltage i evt. test og case opgave 

  

Frederiksborg Brand & Redning ønsker at fremme ligestillingen, og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge, 
uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.  

Ansøgning med referencer samt relevante uddannelsesbeviser skal være modtaget senest den 19. februar 

2018.  

Vi modtager kun ansøgning online. Åbn linket ”Søg jobbet her”, udfyld ansøgningsformularen og vedhæft 

ansøgning, CV og evt. bilag. 

 

Frederiksborg Brand & Redning er et kommunalt ejet §60-selskab, der blev etableret 1. januar 2016 som et partnerskab 
mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Egedal og Furesø, Halsnæs og Frederikssund Kommuner.  
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