
Beredskabsfaglig medarbejder søges 
 

Lolland-Falster Brandvæsen søger en beredskabsfaglig medarbejder 

til ansættelse pr. 1. september 2019 eller snarest derefter. 

 

 

Lolland-Falster Brandvæsen dækker Lolland og Guldborgsund Kommuner. Og du kan læse mere om os på vores hjemmeside 

WWW.LFBV.DK 

 

Lolland-Falster Brandvæsen er en dynamisk organisation og vi forventer at du deltager aktivt i udviklingen af Lolland-Falster 

Brandvæsen som virksomhed og som arbejdsplads.  

 

Du skal, som beredskabsfaglig medarbejder, være bredt favnende og kunne deltage i alle brandvæsenets opgaver, herunder både 

de forebyggende, begrænsende og afhjælpende opgavesæt. 

 

Opgavesættet vil pt. primært være målrettet brandvæsenets kursusafdeling. Du skal dog være indstillet på at opgavesættet, med 

kort varsel, kan blive ændret til andre dele af brandvæsenets samlede opgavesæt. Til stillingen er der knyttet en vagtordning, der er 

en del af brandvæsnets indsatsledervagtfunktion. Det daglige arbejdssted vil være Maribo, hvorimod vagtfunktionen skal 

varetages fra Nakskov og nærområdet omkring Nakskov. 

 

Der er tale om en fuldtidsstilling, der besættes i henhold til gældende overenskomst. Indplaceringen sker på baggrund af din 

beredskabsfaglige uddannelse og erfaring. Du skal i forbindelse med ansættelsesprocessen fremvise straffeattest og børneattest. 

 

Vi forventer, at du har flest mulige af følgende faglige kvalifikationer eller er villig til at gennemføre de uddannelser, vi 

finder nødvendige. 

 Beredskabsfaglig uddannelse på mellemlederniveau. 

 Du har som minimum en håndværksmæssige erhvervsuddannelse eller en kortere videregående uddannelse. 

 Uddannet indsatsleder. 

 Uddannet førstehjælpsinstruktør. 

 Uddannet projektleder. 

 Kørekort til kat. B. 

 Er velformuleret i dansk i både skrift og tale. 

 Erfaring som instruktør og underviser. 

 Behersker engelsk eller tysk i skrift og tale på bruger niveau. 

 Gode IT-kundskaber. 

 

Af personlige kvalifikationer og egenskaber, ser vi efter følgende: 

 Godt helbred og god fysisk tilstand. 

 Gode samarbejdsevner og gode analytiske evner. 

 Er i stand til at arbejde selvstændigt og er yderst serviceorienteret, herunder gode formidlingsevner. 

 Er i besiddelse af et godt humør og indstillet på meget variable arbejdstider, herunder aften- og weekendarbejde. 

 Er uddannelsesparat. 

 

For at opnå varig ansættelse i stillingen, er det et krav at du er uddannet førstehjælpsinstruktør og indsatsleder eller at du 

gennemgår og består førstehjælpsinstruktøruddannelsen, indenfor det 1 år og indsatslederuddannelsen indenfor de første 3-4 

ansættelsesår.  

 

Ved vurderingen af kvalificerede ansøgere lægger vi vægt på at du i din dagligdag, herunder din fritid, er stærkt lokalt forankret i 

dit kommende indsatslederområde, der defineres som Vestlolland. Den enkelte indsatsledergruppe gør ofte brug af korte vagtbytter 

mellem kollegaerne, både i og udenfor normal arbejdstid. 

 

Lolland-Falster Brandvæsen ønsker at afspejle bredden i den danske befolkning og vi opfordre derfor alle kvalificerede, uanset 

køn, etnisk herkomst, religion mv. til at søge.  

 

Ønsker du flere oplysninger: 

Du er velkommen til at kontakte beredskabsdirektør Peter Søe på 61 94 80 10 for at få flere oplysninger. 

 

Du skal sende din ansøgning elektronisk til post@lfbv.dk, som en vedhæftet fil og angive beredskabsfaglig medarbejder i 

emnefeltet. Der er ansøgningsfrist torsdag d. 1. august 2019 kl. 12.00 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 33. 

 

Du skal forvente at afsætte op mod 4 timer til jobsamtalen, der udover samtaler også vil bestå af praktiske såvel som teoretiske 

prøver. 

 

HUSK at angive et telefonnummer, hvorpå du kan træffes. 

http://www.lfbv.dk/
mailto:fian@lolland.dk

