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Vice-/beredskabsinspektør 

Trekantområdets Brandvæsen 

Vi tilbyder: 

TrekantBrand er inde i en positiv udvikling med salg af kurser, undervisning og øvrige forebyggende tiltag, og nu 
kan du blive en del af holdet hos os. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. 

Vi søger en vice-/beredskabsinspektør, med primær arbejdsfunktion som underviser, med tiltrædelse hurtigst 
muligt. 
Du vil indgå i et team af dygtige undervisere, og du vil skulle virke på såvel interne som eksterne kurser og 
uddannelse.  

Jobbet indebærer deltagelse i vores indsatsledervagt indtil videre i den nordvestlige del af dækningsområdet, 
hvorfor bopæl i Grindsted eller Billund vil være en fordel. Tjenestestedet vil være, at du tilknyttes administrationen 
på Norgesvej 1, 7100 Vejle.  

Vi søger: 

En uddannet indsatsleder, gerne med erfaring. Desuden vil det være en fordel hvis du har voksenpædagogisk 
grunduddannelse samt er uddannet førstehjælpsinstruktør. Der kan senere tilkomme krav til uddannelse 
vedrørende brandsyn. Du skal have et højt beredskabsfagligt niveau og være en god formidler. Du skal som 
minimum være i besiddelse af kørekort kategori B. 

Det er et krav, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse ”Hemmelig” hos Politiet, og opretholde denne godkendelse 
under hele ansættelsen.  

Vi forventer desuden, at du: 

• Kan arbejde ud fra vores værdier TOPAS, som står for tillidsskabende, omstillingsparat, 
præstationsorienteret, anerkendende, samarbejdende 

• Har stor interesse i at undervise og formidle, både til børn, unge og voksne 

• Deltager i indsatsledervagten, der for tiden deles af tre medarbejdere 

• Kan arbejde selvstændigt 

• Er klar til at medvirke i en ny organisation 

Dine primære arbejdsopgaver bliver: 

• Undervisning, også uden for almindelig daglig arbejdstid samt lejlighedsvis i weekender 

• Markedsføring og salg af kurser og uddannelse 

• Udvikling af kurser 

• Fast deltagelse i indsatsledervagt. For nuværende i det nordvestlige dækningsområde. 

• Brandsyn hvis muligt 

• Deltagelse i taktisk forebyggelse 

• På sigt udvide virket på det forebyggende område 

• Medvirke til udvikling af operative forhold 

• Øvrige opgaver 
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Hvis det lyder som en spændende udfordring for dig, så kan vi tilbyde: 

• En spændende og dynamisk arbejdsplads 

• Gode muligheder for et godt samarbejde på tværs af afdelinger  

• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling 

 

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst (overenskomst for beredskabspersonale i chef- og 
lederstillinger), dine kvalifikationer samt principperne for Ny Løn.  

Evt. yderligere oplysninger kan fås ved afdelingschef Claus Lund på tlf. 76 81 08 80 eller mobiltelefon 40 46 67 85. 
Samtaler forventes afholdt i uge 21-22.  

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest og børneattest afleveres.  

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgning og CV sendes til job@trekantbrand.dk  

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 23. maj 2018 kl. 12.00.  

Første samtale afholdes fredag den 25. maj 2018. Anden samtale afholdes tirsdag den 29. maj.    

TrekantBrand opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap med videre. 
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