
 

Samsø Redningskorps 
Søger Ambulance Behandler pr 1-09-2018 

                                    

  Da der er et stigende antal Ambulancekørsler på Samsø, søger vi en ekstra Behandler med 

tiltrædelse 01-09-2018 eller før. 

                                                

Samsø Redningskorps tilbyder et godt redder-job, hvor du sammen med 14 andre reddere skal løse 

stationens opgaver herunder Ambulancedrift (primært) – Brand & Redning -Autohjælp – Dyre 

redning - samt daglige drift af vognpark og bygninger.  

 

Vi fungerer på samme måde som en god stor Falck-station, hvor vi løser alle de arbejdsopgaver, der 

har tilknytning til et redningskorps beliggende på en Ø. Opgaverne er mangfoldige og rækker vidt, 

men alle er ”Klar til at være Klar”  

 

Samsø er en velfungerende Ø med ca.3709 indbyggere, vi har Akut – sundheds (Syge) hus, 

folkeskole, friskoler og 1 efterskoler, samt et rigt foreningsliv, så familie og børn har også gode 

muligheder. Se evt. www.samso.dk & www.vistsamsoe.dk  

 

Kvalifikationer:   

Du skal være Ambulance Behandler, da du skal kunne indgå på alle vores pladser i beredskabet. 

 Primært vil vagten bestå i ambulancevagter, men du skal også udføre de øvrige opgaver, der 

udføres ved Samsø Redningskorps.   

Du skal have stort kørekort med hænger og EU- kvalifikationsbevis til Autoopgaver. 

Ligeledes skal du bosætte dig på Samsø og det skal være i Tranebjerg by. 

Derudover vil det være godt at du er uddannet som Brandmand men ikke en betingelse. 

 

Stilling: 

Døgnvagt eller områderedder (kun på Samsø). 

Pas din vagt, mens du er hjemme ved familien:  

Døgnvagt 118 døgn (Læsø-vagt). I beredskabstiden passer du vagten hjemmefra, og bliver kaldet 

via din Personlige radio. Derfor skal du bo i Tranebjerg by, hvor Samsø Redningskorps er 

beliggende. Redningskorpset vil i det omfang det overhovedet er muligt, hjælpe dig med at finde en 

passende bolig. 

 

Aflønning: 

Vi aflønner som døgnvagt på Læsø-vagt, også hvis man er områderedder.   

 

Derudover tilbyder vi en bonusordning svarende til 1.000 kr. pr. måned + fuld 

sundhedsforsikring. Flytteomkostninger betales efter aftale.  

 

Ansættelsesforhold i henhold til 3F / Falck overenskomst samt lokaloverenskomster. 

 

Tiltrædelse:                  Senest pr 1-09 -2018  

 

Ansøgningsfrist:                  1-07-2018  

 

Vi er gerne behjælpelige med at finde kontaktpersoner til ægtefælles arbejdsønsker. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Direktør Søren Peter Kjeldahl, telefon 2041 

6485 eller på mail: SPK@brdr-kjeldahl.dk  

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:  

 

Samsø Redningskorps ApS, Industrivej 25, 8305 Samsø. E-mail: spk@samsoredning.dk  
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