Østsjællands Beredskab søger Operativ Leder til Vagtcentralen.
Østsjællands Beredskab er en sammenlægning af 8 kommuners beredskab til
ét samlet beredskab.
Østsjællands Beredskab varetager de beredskabsopgaver, som tidligere lå i
henholdsvis Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Roskilde, Køge, Greve, Solrød
og Stevns kommuner.
En af de helt centrale enheder i Østsjællands Beredskab er Alarm- og Vagtcentralen. Vagtcentralen er placeret i lokaliteter hos Hovedstadens Beredskabs vagtcentral på Gearhalsvej 1, 2500 Valby.
Til vores vagtcentral søger vi en Operativ Leder snarest muligt.
Arbejdsopgaver:
• Personaleledelse
• Udvikle, implementere og opdaterer retningslinjer / instrukser / aktioncard mv.
• Sikre den fortsatte udvikling på vagtcentralen, således vi er på aktuelle
tidssvarende niveau.
• Lave vagtplan, herunder ferie- og frihedsplanlægning.
• Afløse på vagtcentralen under ferie-/frihedsafvikling, samt under sygdom.
• Kontaktperson til samarbejdspartnere
• Budgetopfølgning
• Tæt samarbejde med øvrige afdelinger
• Indgå i operativ ledergruppe
Vi forventer, at du har:
• Erfaring med personaleledelse
• Gode lederevner, herunder evnen til personaleadministration, konfliktløsning og motivation
• Beredskabsfaglig kendskab
• Administrativ erfaring, herunder et højt IT fagligt niveau og interesse.
• Service og kvalitetsbevidst
• Kendskab til disponeringssystem, Simatec, Sine radio er en fordel.
• Skal kunne sikkerhedsgodkendes af Rigspolitiet / hemmelig.
• Skal have gyldig kørekort kat. B.

Stilling er på fuld tid, og løn- ansættelsesvilkår følger principperne for ny løn i
henhold til gældende overenskomst.
Du vil få kontor på Beredskabsstationen, Gl. Vindingevej 10 i Roskilde, men
må påregne en hel del mødeaktiviteter m.v. på Vagtcentralen i Valby.
For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte Operativ Leder Gitte
Lundorf på mail gittecpl@oesb.dk eller telefon 2142 4014.
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Stillingsbeskrivelse for Operativ Leder for Vagtcentralen kan rekvireres ved
henvendelse til oesb@oesb.dk
Vi modtager kun ansøgninger elektronisk. Du skal sende din ansøgning bilagt
dokumentation for uddannelse m.v. til oesb@oesb.dk. Ansøgningsfristen er
onsdag den 20. juni 2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 25. juni 2018. Forventet tiltrædelse 1. august 2018.

