
 

 

STILLINGSOPSLAG  
  
 
 

VAGTCENTRALMEDARBEJDER 
 

Vi udvider vores bemanding i Vagtcentralen, og derfor søger vi en vagtcentralmedarbejder til 
ansættelse i en tidsubestemt vikarstilling snarest muligt.  
 

 
Arbejdsopgaver: 

• Ved brand- og redningsalarm skal du selvstændigt disponere Indsatsleder- og   

brandkøretøjer i den kommunale del af Frederiksborg Brand & Redning, som består af 6 

Brandstationer, samt 4 Frivillige centre 

• Du skal servicere indsatsleder under brand- og redningsindsatser, herunder tilkalde 

assistance  

• Ved større hændelser servicerer Vagtcentralen indsatte udrykningsenheder, samt deltager i 

reetableringen af køretøjer og materiel 

• Betjening/ servicering af kunder i telefon  

• Foretage alarmbehandling af tekniske alarmer, elevator m.m. 

• Kørsel til ikke akutte opgaver fra 112, og tyverialarmer 

• Sørge for transport af forbrugsvarer og materiel til dagligdrift af brandstationer 

• Udvendigt vedligehold af brandstationer, vask af brandslanger, vask af røgdykkermasker, 

samt fyldning af røgdykkerflasker 

• Forflytning af borgere i kommunerne: Halsnæs, Frederikssund og Egedal 

• Registrerings opgaver 

• Indgå i vagtordning på lige fod med det øvrige personale i Vagtcentralen, herunder natte- og 

weekendvagter med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer ugentligt. 

 

• Vi forventer at du: 

Har kørekort B, gerne BE, C. 

• Har Funktionsuddannelse – Indsats 

• Har erfaring med arbejde hos et beredskab 

• Har højt brugerniveau indenfor IT og kommunikation  

• Er kunde og service mindet, samt helhedsorienteret  

• Er en teamplayer 

• Kan holde mange bolde i luften, og bevare overblikket i pressede situationer 

• Kan fremvise en ren straffeattest  

• Er kreativ og løsningsorienteret  

• Skriver og formulerer dig klart og korrekt på dansk 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vores Vagtcentral er døgnbemandet, med en vagtcentralmedarbejder på døgnvagt.   
Vagtcentralen ligger på Brandstationen i Frederikssund, Løgismose 3 3600 Frederikssund. 
 
Vi lægger stor vægt på at du er stabil, glad af sind og sætter en stor respekt i det du laver. 
Vi er 6 personer i operativt område: 1 operativ leder, 2 områdeledere, og 3 brandfolk i 
vagtcentralen. Vi er et sammentømret hold, der arbejder tæt sammen med at løse vores opgaver.  
Sammen skaber vi en hverdag, der er præget af en god tone, og en samarbejdsvillig indstilling. 
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, samt aftale om lokal løndannelse.  
 
 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Operativ Leder, Ole Hermansen 
olher@fbbr.dk  
Vil du vide mere om os, kan du læse på vores hjemmeside – www.fbbr.dk 

 
 
Frederiksborg Brand & Redning ønsker at fremme ligestillingen, og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge, 
uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.  
 
Ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes på e-mail til nrmat@fbbr.dk – 
emne: Vagtcentralmedarbejder  
Ansøgningsfristen er onsdag den 28. februar 2018 
 
Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 7. marts 2018.  
 
 
 
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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