
OVERSERGENT VED BEREDSKABSSTYRELSEN SJÆLLAND 
 

Kan du lide at undervise? Vil du være med til at sikre, at værne-

pligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen opleves interessant og 
udfordrende? Så har vi måske et job til dig.  
 

Om os 

Beredskabsstyrelsen Sjælland opretholder et døgnberedskab på Sjælland samt uddanner 

årligt ca. 85 værnepligtige til redningsspecialister. Derudover gennemfører Beredskabs-

styrelsen Sjælland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale og internatio-

nale beredskab, inkl. rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i bered-

skabsfaglige emner.  

 

Om stillingen 

Vi tilbyder en stilling i et spændende miljø, hvor du vil være med til at uddanne og lede 

især værnepligtige, men også frivillige og eksterne kursister. Du vil også indgå i vagtord-

ningen og dermed rykke ud til både lokale, regionale og nationale hændelser.  

 

For at vedligeholde nuværende og tilegne dig nye kompetencer gennemfører du en ræk-

ke kurser og uddannelser, inklusivt i forbindelse med Beredskabsstyrelsen Sjællands spe-

cialberedskaber. 

 

Efter gennemførelse af relevant uddannelse vil udsendelse til Beredskabsstyrelsens inter-

national engagementer muligvis også kunne komme på tale. 

 

Beredskabsstyrelsen Sjælland er en dynamisk organisation med en hurtigt skiftende 

hverdag, hvor du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam, der lægger 

stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen 

 

Du skal: 

 Planlægge, gennemføre, evaluere og videreudvikle uddannelsen af værnepligtige, frivil-

lige og eksterne kursister 

 Medvirke til at sikre, at de værnepligtige, frivillige og eksterne kursister oplever uddan-

nelsen som anvendelig, interessant og tidssvarende 

 Gennemføre undervisning - både inden for og uden for normal arbejdstid  

 Indgå i den døgnbaserede udrykningsvagt - som 2. eller 3. vagthavende 

 Indgå i Beredskabsstyrelsens internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde, 

jf. de til enhver tid fastsatte bestemmelser. 

 

Om dig 

Du er uddannet oversergent, har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddan-

nelse og har nogle års erfaring fra værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen. Du 

skal endvidere have praktisk erfaring fra Beredskabsstyrelsens udrykningsberedskab.  

 

Som person forestiller vi os, at du: 

 brænder for at formidle viden ved at undervise værnepligtige, frivillige og eksterne kur-

sister 

 kan lide at lede mindre enheder – i dagligdagen og under indsats 

 kan arbejde i teams 

 har blik for detaljen, mens overblikket bevares 

 kan se løsninger frem for begrænsninger 

 er god til at planlægge 

 er fleksibel - både når det gælder arbejdsopgaver og arbejdstid 

 

  



Ansættelsesvilkår 

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret 

ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for 

Centralforeningen for Stampersonel. 

 

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspoten-

tiale. I så fald vil aflønning ske i henhold til stillingens lønniveau og du skal indgå en ud-

dannelsesaftale med henblik på at uddanne dig til oversergent i Beredskabsstyrelsen. 

 

Ved ansøgning om ny stilling i Forsvarsministeriets koncern, skal forhandling om person-

ligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. 

 

Fast tjenestested er i Næstved. 

 

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal 

bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele an-

sættelsesforholdet. 

 

Kontakt og ansøgning 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for værne-

pligtsuddannelsen Susanne Kristensen tlf. 55 75 37 78 eller lederen af værnepligtsud-

dannelsen Claus Jakobsen tlf. 55 75 37 51. 

  

Ved spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte 

HR-konsulent Troels Enig på telefonnummer 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-

BS245@mil.dk. 

  

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 41. 

 

Stillingen er til besættelse fra den 1. november 2018 eller snarrest derefter. Vi venter 

gerne på den rette kandidat. 

 

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads og vi vil gerne afspejle det 

omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig bag-

grund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gen-

nem dynamik og nytænkning. 

 

Link til ansøgningsskema:  

https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=156131&mediaId=4695 

 

 

Om Beredskabsstyrelsen 

Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for 

at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer. 

 

Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget 

mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer. 

 

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets 

beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og bor-

gere. 

 

Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele lan-

det, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i 

Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København. 

 

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet. 

Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.brs.dk 

https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=156131&mediaId=4695
http://www.brs.dk/

