
 

 
Østjyllands Brandvæsen 

 
Vagtcentralmedarbejder 

 

 

 

Da en af vores dygtige medarbejdere er blevet forfremmet, søger vi en vagtcentralmedarbej-

der til ansættelse i en fuldtidsstilling snarest muligt.   

 

Stillingen er forankret i vores Vagtcentral, som varetager alle alarmopkald m.m.   

 

Arbejdsopgaver: 

- Ved brand- og redningsalarm skal du selvstændigt udkalde brandkøretøjer og mandskab 

i hele Østjyllands Brandvæsen, som består af 7 brandstationer 

- Du skal servicere indsatsleder under brand- og redningsindsatser, herunder tilkalde as-

sistance til indsatser  

- Patche talegruppe, sende koordinater til køretøjer og foretage radiokommunikation med 

indsatsstyrkerne 

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

vægter  

- betjening/servicering af kunder i telefonen 

- telefonomstilling 

- indgå i vagtordningen på lige fod med det øvrige personale i Vagtcentralen (herunder 

dag-, aften-, natte– og weekendvagter). Vagternes længde strækker sig pt. fra 6 timer 

til 13 timer på alle ugens 7 dage inkl. helligdage.  

 

Det er er krav at du: 

- har erfaring med vagtcentralarbejde, og det er en stor fordel hvis du har erfaring med 

brandudkald 

- har erfaring med arbejde hos et brandvæsen, gerne som holdleder 

- har højt brugerniveau indenfor IT- og kommunikation 

- ikke er farveblind (rød/grøn) 

 

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

som arbejder tæt sammen, kan stole på hinanden og hjælper hinanden når tingene går hurtigt. 

I telefonbetjeningen skal du hurtigt kunne skifte mellem at håndtere myndighedsopgaver (ABA-

anlæg) og serviceopgaver. 

 

 

 



 

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, indgået med Kommunernes Landsforening.  

Ren straffeattest fordres. 

 

Nærmere oplysninger: 

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

henvendelse til teamleder Arthur Seilov Hansen, tlf.nr. 29 68 56 08. 

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

der, nationaliteter, seksuel orientering til at søge stillingen. 

 
Skriftlig ansøgning mærk. ”Vagtcentralmedarbejder” sendes til Job@ostbv.dk, og skal være os 
i hænde senest tirsdag den 2. oktober 2018. 
 
 
Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag den 11. oktober 2018. 


