
 

 
Østjyllands Brandvæsen 

 
Teamleder/beredskabsmester til Vagtcentral 

 

 

Da vores dygtige teamleder har søgt nye udfordringer, søger vi til vores Vagtcentral, som be-

står af 10 medarbejdere, en alsidig og dynamisk teamleder (beredskabsmester), til en fuldtids-

stilling med tiltrædelse snarest. 

 

Stillingen er opdelt, således du ca. halvdelen af tiden varetager vagter i vagtcentralen og den 

anden halvdel varetager ledelse at teamet. Du vil derfor lejlighedsvist skulle påregne arbejde i 

aften- nat- og weekend i forbindelse med vagtdækning. 

 

Opgaver i forhold til teamlederrollen: 

- varetage den daglige ledelse af teamet 

- afholde MU-samtaler og trivselssamtaler 

- varetage den daglige kontakt til kunder 

- sikre vagtdækningen 

- indgå i den udvidet ledergruppe ved Østjyllands Brandvæsen  

- i samarbejdede med vores IT-afdeling sikre stabil og sikker drift og udvikling af Vagtcen-

tralens IT-systemer 

 

Opgaver i forhold til vagtcentralarbejdet: 

- udkalde brandkøretøjer og mandskab i Østjyllands Brandvæsen, som består af 8 brand-

stationer, herunder servicere vores 2 indsatsledere under brand- og redningsindsatser  

- alarmbehandling af tyverialarmer og tekniske alarmer, herunder afsendelse af vægter  

- telefoniske betjening/servicering af kunder 

 

Det er er krav at du: 

- har ledelseserfaring og kan dokumentere det 

- har højt brugerniveau indenfor IT- og kommunikation 

- ikke er farveblind (rød/grøn) af hensyn til farvekoder på vores udkaldskærme 

- har kørekort til bil kategori B 

 

Vi lægger vægt på, at du er glad af sind og brænder for dit arbejde. Du skal indgå i en enhed 

hvor samarbejde er af afgørende betydning. Man skal kunne stole på hinanden og hjælpe hin-

anden, når tingene går hurtigt. 

 

Vi kan tilbyde ansættelse på en helt speciel arbejdsplads, hvor det at løfte i flok er et centralt 

omdrejningspunkt for at få hverdagens udfordringer til at hænge sammen. Du vil skulle finde 



 

din helt egen plads i en afdeling, hvor hver enkelt medarbejder bidrager med sine særlige 

kompetencer. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Aflønning sker efter principperne om “Ny Løn” og i henhold til overenskomst for beredskabs- og 

ambulancepersonale.  

Ren straffeattest fordres. 

 

Nærmere oplysninger: 

Er du interesseret, kan du læse mere om os på vores hjemmeside - www.ostbv.dk - eller rette 

henvendelse til afdelingschef Lene Ø. Hansen, tlf.nr. 29 68 56 12. 

  
Østjyllands Brandvæsen ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle uanset køn, al-

der, nationalitet og seksuel orientering til at søge stillingen. 

 
Skriftlig ansøgning mærk. ”Teamleder” sendes til Job@ostbv.dk, og skal være os i hænde se-
nest onsdag den 15. august 2018. 
 
 
Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 23. august 2018. 


