Specialist i Beredskabs IT
Nordsjællands Brandvæsen søger en IT-specialist med særligt fokus på implementering af et nyt
administrativt IT-system i samspil med drift og udvikling af vores eksisterende IBS
vagtcentralløsning.
Hvis du vil være en del af et dynamisk team, der brænder for beredskabsfaglig IT, er stillingen
måske noget for dig.
Vi er en tværfaglig enhed, der løser mange forskelligartede opgaver, og hvor du i særlig grad skal
bidrage til udvikling og drift af vagtcentralens mange funktioner i forhold til den samlede ITplatform. Du vil også blive udpeget til DPO (databeskyttelsesrådgiver) for den samlede organisation.
Dine primære ansvarsområder bliver:
•
•
•

Drift og udvikling af IBS vagtcentral
Udvikling, implementering og drift af nyt administrativt IT-system
DPO (databeskyttelsesrådgiver)

Vi forventer, at du har:
•
•
•
•

En IT-uddannelse på minimum bachelorniveau eller anden relevant faglig baggrund
Erfaring med teknisk setup og drift af en bemandet vagtcentral
Erfaring med operativt kommunikationsudstyr – fx SINE-radioer og pagere
Flair for at skabe logiske sammenhænge mellem organisationens IT-systemer

Du er som person ambitiøs i dit arbejde, og du ved, hvordan en vagtcentral teknisk er opbygget. Du
formår at analysere og løse komplekse problemstillinger proaktivt, men også når det skal ske akut.
Desuden evner du at være:
•
•
•
•

Engageret, energisk og proaktiv
Kvalitetsbevidst og detaljeorienteret
Samarbejdsorienteret og socialt kompetent
Stærk sparringspartner

Vi tilbyder:
•
•
•
•

En høj grad af selvstændighed i opgavevaretagelsen
Berøring med mange forskellige arbejdsområder
Et uformelt, men fokuseret miljø, hvor der er mange spændende opgaver
Mulighed for at indgå i indsatsledervagten, hvis du er uddannet indsatsleder eller ønsker at
blive det
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Ansøgning
Send din ansøgning vedlagt CV til nsbv@nsbv.dk mærket: ”Specialist i Beredskabs IT”.
Ansøgningsfrist
Mandag den 14. januar 2019.
Tiltrædelse
1. marts 2019.
Ansættelsessamtaler
Vi forventer at afholde samtaler den 28. og 29. januar 2019.
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere information
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte Administrationschef Camilla
Grubbe på e-mail: camg@nsbv.dk eller telefon: 51 33 31 33.
Særlige bemærkninger
Det er en fordel, hvis du er uddannet brandmand, holdleder eller indsatsleder og kan indgå i
brandudrykninger i dagtimerne. Det er ikke et krav, men noget, vi ser meget positivt på.
Om Nordsjællands Brandvæsen
Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab efter § 60 i styrelsesloven og
ejes af Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. Beredskabets udrykningsområde
dækker et geografisk areal på 287 km² og over 140.000 borgere.
Den primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, bygninger og
miljøet ved ulykker og katastrofer. Opgaverne løses af brandfolk fra brandvæsenets fem
brandstationer.
Nordsjællands Brandvæsen løser derudover en række andre opgaver i form af bl.a.
hjælpemiddelcentraler, vagtcentral, servicevagt, kørselsafdeling samt uddannelses- og
kursusvirksomhed.
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