
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning søger en vagtcentralassistent til tiltrædelse 1. februar 2019 
eller hurtigst muligt 
 
Da en af vores dygtige medarbejdere har valgt at stoppe hos os, søger vi en vagtcentralassistent til 
tiltrædelse den 1. februar 2019 eller hurtigst muligt. 
 
Du vil indgå i et team på 6 medarbejdere, der passer vagtcentralen døgnet rundt efter en nærmere bestemt 
vagtturnus med hhv. 11 og 13 timers vagter. Hver medarbejder bidrager med sine helt egne kompetencer, 
og sammen løfter vi opgaverne som et team, så borgere og samarbejdspartnere oplever hurtig og 
professionel hjælp – med en høj grad af service. 
 
Arbejdsopgaver  

• alarmbehandling (1-1-2, ABA, AIA, nødkald, elevator, tekniske alarmer mv) 

• telefonbetjening 

• radiokommunikation 

• vedligehold og oprettelse af kundedata i systemer 

• læs mere om vagtcentralen på http://www.msbr.dk/vagtcentral/ 

Hvem kommer du til at arbejde med / hvilke kollegaer kan du møde:  
Du vil indgå i et team på 6 medarbejdere, der passer vagtcentralen døgnet rundt efter en nærmere bestemt 
vagtturnus med hhv. 11 og 13 timers vagter. Hver medarbejder bidrager med sine helt egne kompetencer, 
og sammen løfter vi opgaverne som et team, så borgere og samarbejdspartnere oplever hurtig og 
professionel hjælp – med en høj grad af service. 
  
Vi tilbyder 

• en spændende arbejdsplads, hvor dagene sjældent er ens 

• gode kolleger 

• stor grad af selvstændighed og ansvar  

Ønskede kvalifikationer 

• gode kommunikations- og samarbejdsevner, herunder solid menneskelig og social forståelse for 
borgernes henvendelser og forventninger 

• trives i et til tider hektisk arbejdsmiljø 

• højt brugerniveau inden for IT- og kommunikation 

• kendskab til vagtcentralfunktioner 

• serviceminded, og en høj grad af fleksibilitet, ansvarsfølelse, stabilitet og professionalisme 

• kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket i pressede situationer 

• vil arbejde dag, nat, weekend, helligdage - og kan træde til med kort varsel i tilfælde af sygdom 

• beredskabsfaglig baggrund (brandmand, holdleder etc.)  

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA. 

  

Tiltrædelse den 1. februar 2019 eller hurtigst muligt. 

  

Arbejdstid fuldtidsstilling med skiftende arbejdstider. 

  

Vil du vide mere 

Du er velkommen til at kontakte Leder af vagtcentralen, Beredskabsinspektør Thomas Halskov på telefon 

2011 2471 (mandag – fredag 8-15). 

  

Ansøgningsfrist torsdag den 20. december 2018. 

http://www.msbr.dk/vagtcentral/


Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 27. december 2018 på brandstationen, Manøvej 25, 4700 

Næstved. 

  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning som du sender ved, at klikke her. 

https://www.naestved.dk/Service/Job.aspx

