
 
 
 
 
 
 

Østjyllands Brandvæsen 
 

Forebyggende Afdeling søger en beredskabsinspektør 
 
 
I Østjyllands Brandvæsen er der fokus på det forebyggende arbejde. Målet er at opnå større 
tryghed og sikkerhed for de østjyske borgere. 
 
I den forbindelse søger Forebyggende Afdeling en beredskabsinspektør der kan understøtte 
flere af afdelingens fire kerneopgaver indenfor brandsyn, midlertidige arrangementer, bygge-
sager og forebyggelsesprojekter. 
 
Din arbejdsdag bliver med udgangspunkt i Kirstinesmindevej 14 i Aarhus Nord. 
 
Du kommer til at arbejde tæt sammen med 11 dygtige kollegaer, der har specialistviden in-
denfor brandforebyggelse. Sammen med dem bliver dit ansvarsområde brandsyn, sagsbehand-
ling og tilsyn af midlertidige arrangementer og brandteknisk byggesagsbehandling. 
 
Du skal kunne håndtere de traditionelle opgaver inden for faget og samtidig have mod på at 
arbejde kreativt i ”ukendt terræn”. Du skal være omstillingsparat – i ordets sande betydning. 
 
Du skal ”give noget af dig selv”, for at arbejde her - vi vægter dine personlige kvalifi-
kationer meget højt 

 Du er positiv, smilende og imødekommende 
 Du er god til at skabe tillid, netværke og motivere andre til at tage ejerskab på et fælles 

mål 
 Du bidrager til et godt samarbejde ved gensidig dialog, respekt og forståelse 
 Du er ansvarsbevidst og loyal og bidrager til et positivt arbejdsmiljø - suppleret med en 

god portion obligatorisk humor 
 Du er en fleksibel, serviceorienteret og kompetent samarbejdspartner, som er 'selvkø-

rende' i hverdagen, men du skal også kunne træffe en moden myndighedsafgørelse 
 Du kan formidle tekniske og til tider komplekse budskaber på en forståelig måde, og er 

i det hele taget stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation 

 
Vi tilbyder 

 En spændende arbejdsplads i konstant udvikling, med stor mulighed for selv at tilrette-
lægge arbejdet og hverdagen 

 En flad struktur og samarbejde på tværs af alle afdelinger i Østjyllands Brandvæsen 
 Mulighed for sparring med fagligt dygtige kollegaer 
 En afvekslende hverdag, hvor der både skal udvikles og leveres på de traditionelle fag-

områder 
 Mulighed for faglig og personlig udvikling i form af videreuddannelse 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Aflønning sker efter principperne om “Ny Løn” og i henhold til overenskomst for beredskabs-
personale i chef- og lederstillinger. Ren straffeattest og kørekort til min. kategori B fordres. Ar-
bejdstiden er 37 timer/uge. Du vil indgå i Østjyllands Brandvæsens beredskab.  
 
Stillingen forventes besat snarest muligt, eller senest den 1. januar 2019. 
 
Nærmere oplysninger 
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside - www.ostbv.dk.  
 
Vi vægter seriøse og nysgerrige henvendelser meget højt, og i den forbindelse opfordrer vi dig 
til at kontakte chef for Forebyggende Afdeling, Nikolaj Henningsen på telefon 2968 5705 hvor 
du: 

 Kort præsenterer dig selv og fortæller hvorfor du har lyst til at søge denne stilling 
 Fortæller om dine styrker og svagheder i forhold til dette stillingsopslag 
 Stiller nysgerrige spørgsmål til stillingen 
 Fortæller om din arbejdsstil og ikke mindst din samarbejdsstil – hvad gør du, og hvad 

kommer der ud af det? 

 
Skriftlig ansøgning sendes til Job@ostbv.dk, og skal være os i hænde senest den 22. novem-
ber 2018. 
 
Østjyllands Brandvæsen ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle uanset køn, al-
der, nationaliteter, seksuel orientering til at søge stillingerne. 
 
Samtaler forventes afholdt i uge 48. 
 
 
 
Vi ser frem til at høre fra dig! 


