
 
Topmotiveret underviser til kursusafdelingen 

Til en nyoprettet stilling som underviser, søger vi en visionær og alsidig beredskabsassistent, der kan medvirke til den fortsatte 
udvikling af vores aktiviteter. Vi er inde i en positiv udvikling og ser frem til at byde dig velkommen på holdet.  
Din primære arbejdsopgave består i undervisning i vores kursusafdeling indenfor førstehjælp og elementær brand. For den rette 
ansøger, vil det på sigt være muligt at blive koordinator for hele kursusafdelingen. 
 
Vi søger en dygtig og topmotiveret underviser, der kan være vores ansigt udad til, og som med sikker hånd hjælper med at 
koordinere al kursusaktivitet i selskabet. For at opnå succes i stillingen forventes det, at du er udadvendt og opsøgende i forhold 
til at øge aktiviteten i kursusafdelingen, og du skaber dermed selv grundlaget for din stilling. Udover undervisning, som er din 
primære opgave, tager du aktivt del i udviklingen og gennemførelsen af generelle forefaldende opgaver i operativ afdeling.  

Det er en fordel hvis du bor i nærheden af en brandstation og kan indgå i det operative beredskab efter nærmere aftale.   

Vi forestiller os at du: 

• Har beredskabsfaglig undervisningserfaring og er uddannet minimum førstehjælpsinstruktør.  

• Har operativ erfaring fra det præhospitale eller beredskabsfaglige område samt en opdateret brandmandsuddannelse 
og gerne holdlederuddannet.  

• Har bred erfaring med undervisning på forskellige niveauer, arbejder selvstændigt og målrettet med en stærk evne til 
at formidle, inspirere og følge tingene til dørs. 

• Har erfaring med planlægning og afvikling af kursusaktiviteter.  

• Arbejder grundigt, systematisk og kan få tingene til at ske. 

• Har gode IT kundskaber og teknisk flair 

• Kan holde mange bolde i luften samtidigt og kan lide en travl arbejdsdag. 

• Er fleksibel i forhold til arbejdstider. 

• Er engageret, har gode samarbejdsevner og godt humør.  

• Er inspirerende med gode evner til at skabe resultater. 

• Udadvendt, tillidsvækkende og troværdig med gode formulerings- og kommunikationsevner både i skrift og tale. 

• Kørekort til min. kat. B.  

• Behersker dansk i skrift og tale. 
 

Vi tilbyder: 

• En arbejdsplads med engagerede medarbejdere i et stærkt fagligt miljø. 

• Mulighed for personlig og faglig udvikling. 

• En arbejdsplads med høj grad af selvstændighed og ansvar. 

• En arbejdsplads hvor vi hjælper hinanden på tværs af organisationen. 

• Indflydelse på egne arbejdsopgaver. 
 

Som medarbejder i Brand & Redning MidtVest bliver du en del af en organisation med 18 fastansatte, 250 deltidsansatte 

brandfolk og 100 frivillige. Beredskabet dækker 3548 km2 og ca. 185.000 indbyggere. 

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Arbejde vil forekomme uden for normal arbejdstid og 

på forskellige lokationer. Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen og som udgangspunkt fra brandstationen i Herning. 

Det er et krav, at du kan fremvise ren straffeattest samt børneattest ved ansættelsen samt opretholde den under din 

ansættelse. 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du rette henvendelse til afdelingsleder Lars Stensbjerg tlf. 96281106 eller beredskabschef 

Kim Bjerg Wemmelund tlf. 96281100.  

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 23. maj 2018 kl. 10 og sendes til Brand & Redning MidtVest, H. P. Hansens Vej 

112B, 7400 Herning att.: Inge Jonsson eller via mail ij@brmv.dk. Tiltrædelse snarest muligt. 

Første samtale afholdes mandag den 28. maj. Anden samtale afholdes onsdag den 30. maj. 
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