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Beredskabsinspektør til Sydvestjysk Brandvæsens forebyggende afdeling

Nu kan du blive en del af holdet hos Sydvestjysk Brandvæsen, og vi glæder os 
til at arbejde sammen med dig.

Sydvestjysk Brandvæsen er et § 60-selskab, der udgør det fælles kommunale 
brandvæsen for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner.
I Sydvestjysk Brandvæsen brænder vi for vores arbejdsopgaver. Vi arbejder 
ud fra værdierne åbenhed, ærlighed og ordentlighed og sætter service og 
akkuratesse i højsæde. 

Vi søger lige nu en beredskabsinspektør til varetagelse af opgaver på 
forebyggelsesområdet i et engageret team med 3 andre beredskabsinspektører med 
tiltrædelse snarest muligt. 

Du skal kunne håndtere de traditionelle opgaver inden for forebyggelsesområdet og 
samtidig have mod på at arbejde kreativt og analytisk med nye områder. Du skal have 
gå-på-mod og være omstillings- og beredskabsparat. Du vil få en hverdag i SVJB 
præget af frihed under ansvar, hvor det er vigtigt, at du prioriterer dine 
arbejdsopgaver og altid leverer et højt serviceniveau for vore kunder og 
samarbejdspartnere.

Dine faglige kompetencer:
 Du har gennemført alle relevante beredskabsfaglige uddannelser – eller ønsker 

at gennemføre dem
 Du har en bred faglig erfaring som beredskabsinspektør, byggesagsbehandler, 

brandrådgiver eller anden relevant erfaring indenfor byggesektoren
 Du har solide erfaringer i tidsstyring, planlægning af egne opgaver og mestrer 

effektiv mødeafholdelse med mange bolde i luften
 Du er velformuleret i såvel skrift som tale og kan indgå i konstruktiv dialog.
 Du har et godt kendskab til forvaltningslovens bestemmelser.

Andre kompetencer:
 Du er grundig og systematisk i din opgaveløsning og sætter en ære i ærlighed, 

åbenhed og ordentlighed
 Du har et højt engement og er indstillet på at være i konstant udvikling, så du 

kan være forbillede for kollegaer og samarbejdspartnere
 Du har lyst til vidensdeling og faglig sparring med kolleger
 Du har kørekort til minimum kategori B.

Det er derudover et krav, at du har en ”ren” straffeattest og kan opnå Politiets 
sikkerhedsgodkendelse til ”Hemmelig”, og opretholde denne godkendelse under hele 
ansættelsen. 
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Dine arbejdsopgaver bliver:
 Du arbejder med brandsyn og risikovurderinger.
 Du arbejder med byggesager efter byggelovgivningen (sparring til 

bygningsmyndighederne) og sagsbehandling efter beredskabsloven og 
risikobekendtgørelsen.

 Du deltager i beredskabsplanlægning og udarbejdelse af beredskabsplaner
 Du deltager i undervisning og formidling i mindre omfang.
 Du deltager i øvrige opgaver i forebyggende afdeling.

Der vil for den rette kandidat være mulighed for at indgå i indsatsledervagten, Område 
Midt.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst og efter 
kvalifikationer.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge 
stillingen.

Evt. yderligere oplysninger til stillingen kan fås ved Teamkoordinator Lasse Nygaard 
tlf. 27 24 11 77 eller Viceberedskabschef Kjeld Tauman tlf. 20 69 89 36

Ansøgningen sendes elektronisk til stilling@svjb.dk

Ansøgningen skal være SVJB i hænde senest torsdag 18. oktober kl. 12.00
Samtaler forventes afholdt i uge 44
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