
 

 

ILDSJÆL SØGES  
 
 
 

BRÆNDER DU FOR ARBEJDET MED UNGE I UDSATTE POSITIONER? 
 
Frederiksborg Brand & Redning søger en funktionsuddannet brandmand med stort kørekort til at afholde 
sommeraktiviteter i Frederikssund Kommune i samarbejde med SSP, Gadeplansteamet, Ungdomsklubben og 
Boligselskabet Rosenvænget. 
 
Frederiksborg Brand & Redning er et redningsberedskab, der fokuserer på social inklusion for børn og unge i 
udsatte positioner. Vi anser forebyggelse for en af vores fornemmeste opgaver og har en mission om at 
højne velfærden for vores borgere. Vi har således igangsat flere ferieaktiviteter inden for brand og redning 
for børn og unge med stor succes. Denne gang ønsker vi at rykke ud til de steder, hvor de unge er, og vi vil i 
samarbejde med vores partnere tilbyde unge mennesker mulighed for at tage del i forskellige 
relationsskabende aktiviteter, give dem gode og gratis oplevelser sammen med professionelle voksne og 
ikke mindst et sundt fællesskab at være en del af. 

 
Vi ønsker 

 

• At du har lysten til at arbejde med unge i udsatte positioner 

• At du er nysgerrig og tolerant 

• At du kan omsætte din beredskabsfaglige viden til et redskab i arbejdet med unge mennesker 

• At du kan være en god rollemodel, som de unge kan spejle sig i 

• At du kan indgå i et tværfagligt team, hvor styrken er, at alle har forskellig viden og indgang til det unge 

• At du kan deltage i hele perioden over sommeren 

• At du er funktionsuddannet (behøver dog ikke værevedligeholdt) og har et stort kørekort  

 
 
Vi tilbyder 

 

• En mulighed for at bruge dine kompetencer som et forbillede for unge mennesker 

• Et aktivt job, hvor du får lov til at nyde de lange sommernætter udendørs (og indenfor, hvis det regner) 

• Et stærkt team, der ser muligheder fremfor udfordringer 
 
 

Det praktiske 

 

• Stillingen er på otte timer om ugen fordelt på tirsdage og torsdage fra kl. 16-20 

• Stillingen er en tidsbegrænset projektansættelse, der løber fra 1. april til 30. september 2018 

• Dit arbejdssted vil være i Frederikssund Kommune 
 
 
Er du interesseret, så send en motiveret ansøgning og CV til projektleder Muneeza Rosendahl på e-mail: 
mdyro@fbbr.dk senest onsdag d. 21. februar 2018 
 
Frederiksborg Brand & Redning ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at 
søge, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.  
 
Vi gør opmærksom på, at vi indhenter både straffe- og børneattest. 


