
Slagelse Brand og Redning søger en dygtig mekaniker 
med tiltrædelse den 1. oktober 2018 eller efter nærmere 
aftale. 

 
Slagelse Brand og Redning er et kommunalt brandvæsen med 3 brandstationer (hvoraf 2 
er delvist udliciteret til Falck) samt 2 Ø-beredskaber. Vi har en brandskole (Rednings og 
Sikkerhedscenter RESC) og en stor frivillig afdeling, som er hjemhørende på Slagelse 
Landevej 3 i Korsør. 
 
I samarbejde med A/S Storebælt varetager vi Storebæltsberedskabet, hvor vi har køretøjer 
og materiel stående på brandstationerne Korsør og Nyborg. 
 
Slagelse Brand og Redning er i en spændende udvikling, hvor både sikkerhed og kvalitet 
er i fokus. Vi har i den forbindelse brug for en mekaniker, som primært skal have sin gang 
på brandstationerne. Vores nye medarbejder vil få til opgave at organisere, vedligeholde 
og servicere vognparken og materiellet på brandstationerne og i Storebæltsberedskabet. 
Da disse er placeret på flere lokaliteter i kommunen, har vi brug for en medarbejder, som 
er struktureret i opgaveløsningen, og kan skabe overblik over vognparken samt materiellet 
på brandstationerne. Opgaverne løses i tæt samarbejde med vores øvrige medarbejdere i 
driften. 

Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være 

• servicering og vedligeholdelse af køretøjer og materiel på brandstationerne og i 
Storebæltsberedskabet 

• deltage i den daglige vagtstyrke på brandstationen i Slagelse 
• medvirke i løsningen af andre forefaldne opgaver. 

Din baggrund og profil 

• har en uddannelse som mekaniker/lastvognsmekaniker eller anden lignende 
uddannelse 

• har bestået funktionsuddannelse INDSATS eller er indstillet på at gennemføre 
uddannelsen 

• er i fysisk god form og kan gennemføre et helbredstjek med tilfredsstillende resultat 
• har kørekort kategori B, og gerne kategori C 
• kan arbejde struktureret og selvstændigt 
• er fleksibel, samarbejds- og serviceorienteret. 

Vi tilbyder 

• et afvekslende job med store udfordringer og udviklingsmuligheder 
• indflydelse på planlægning af egen arbejdstid samt mulighed for at medvirke i 

beslutninger omkring eget arbejdsfelt 



• hvis du vælger at flytte til kommunen, at kunne indgå yderligere i det operative 
beredskab efter nærmere aftale 

• vi tilbyder en stilling som beredskabsassistent. For den rette medarbejder med de 
rette kompetencer kan ansættelse som viceberedskabsmester komme på tale 

• løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst for beredskabspersonel 
(ny løn). 

  

Vil du vide mere? 

Du kan kontakte 

• Konst. Beredskabschef Michael Djervad på tlf. 58 57 97 03 

 
Se yderligere information på 

• Slagelse Brand og Rednings hjemmeside (nyt vindue) 
• Rednings- og Sikkerhedscenter - RESC' hjemmeside (nyt vindue) 

Ansøgningsfrist 

10. august 2018 kl. 12.00. 
 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 34. 
 
Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune. 

Søg stillingen Genopslag – Mekanike... (nyt vindue) 

http://www.slagelse.dk/beredskab
http://resc.dk/
https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1519&ERId=28916

