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ØSTSJÆLLANDS BEREDSKAB SØGER BEREDSKABS- 
INSPEKTØR. 

Østsjællands Beredskab søger en beredskabsinspektør til Forebyggende Afdeling. Østsjællands Be-
redskab, som er et fælles beredskab for kommunerne Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk, Greve, 
Roskilde, Solrød, Køge og Stevns, opløses senest med udgangen af 2021 som fælles beredskab. 
Herefter videreføres kommunernes beredskaber i forskellige konstellationer, som p.t. ikke er endeligt 
fastlagt.  

Uagtet situationen søger vi en person, der både fagligt og socialt kan bidrage til at fastholde og vide-
reudvikle niveauet for afdelingens opgaveløsning.  

Om din faglige og personlige baggrund fore-
stiller vi os at: 

 Du kommer muligvis med en byggetek-
nisk eller akademisk baggrund – eller en 
solid erfaringsbase 

 Du har en fuldt vedligeholdt beredskabs-
faglig uddannelse, så du kan træde di-
rekte ind i løsningen af vores kerneopga-
ver. Vi tænker i den forbindelse på 

o Gyldig indsatslederuddannelse 
o Gennemført og bestået Brand-

teknisk Grund- og Videreuddan-
nelse eller Brandteknisk Bygge-
sagsbehandling,  

 Du er ansvarsbevidst og loyal og bidrager 
til et positivt arbejdsmiljø 

 Du er en fleksibel, serviceorienteret og 
kompetent samarbejdspartner, som er 
'selvkørende' i hverdagen 

 Du kan formidle tekniske og til tider kom-
plekse budskaber på en forståelig måde – 
såvel over for lægmand som professionel 

Dine opgaver bliver: 

 Brandsyn på alle objekttyper 
 Brandteknisk byggesagsbehandling i 

samarbejde med 7 kollegaer i afdelingen 
efter såvel beredskabsloven som byg-
ningsreglementet 

 Kommunekontaktansvarlig – forventeligt i 
relation til Roskilde Kommune 

 Bidrag til udarbejdelse af plangrundlag for 
såvel kommuner som beredskab 

 Dataindsamling og –analyse på både det 
forebyggende og operative område 

 Tværgående projekter 
 Kampagnearbejde, fra idéudvikling til 

gennemførelse 

 

Vi tilbyder:  

 Et spændende job i forandring i et moderne 
og effektivt beredskab 

 Et robust fagligt fællesskab med stor mulig-
hed for sparring i hverdagen 

 Indflydelse på arbejdsdag og opgaver  
 Et fladt ledelseshierarki 
 Mulighed for såvel personlig som faglig ud-

vikling 
 Indledningsvis afløsning og på sigt fast 

plads i indsatsledervagten 

Øvrige oplysning om stillingen: 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende 
overenskomst imellem KL og den forhandlingsberet-
tigede organisation. 
 
Stillingen ønskes besat senest den 1. juni 2019 eller 
efter nærmere aftale. 
 
Vi modtager kun ansøgninger elektronisk. Ansøg-
ning skal sendes til oesb@oesb.dk og skal være 
Østsjællands Beredskab i hænde senest den 15. 
april 2019.  
 
Indledende samtaler forventes afholdt i uge 17. 

Det med småt:
 
I forbindelse med opløsningen af beredskabet er 
det aftalt, at alle medarbejdere virksomhedsover-
drages. Der er derfor ikke usikkerhed om fortsat 
ansættelse. Det bliver alene et spørgsmål om, 
hvor stillingen videreføres, og her har medarbej-
derne stor indflydelse i den videre proces. 
 
På denne lidt specielle baggrund opfordrer vi dig 
til at kontakte Forebyggelseschef Niels Rasmus-
sen på 2124 4372 for en yderligere detaljering. 


