
 

Østsjællands Beredskab søger en viceberedskabsinspektør  

til ROSKILDE BRANDVÆSEN. 

ROSKILDE BRANDVÆSEN søger i forbindelse med etablering og opstart af Brandvæsnet pr. 1/1 2020 

en viceberedskabsinspektør til Forebyggende Afdeling. 

Kan du se dig selv som en aktiv spiller og bidragsyder i nyetableringen af Roskilde Brandvæsen, der for-

uden det traditionelle opgavesæt i de kommende år skal være part i Roskilde Festivals 50 års jubilæum, 

Tour de France-start 2021 samt større byudviklingsprojekter som eksempelvis ”Røde Port”? - Hvis ja, så 

læs endelig videre. 

Forebyggende Afdeling i ROSKILDE BRANDVÆSEN skal favne og sammenknytte spændet fra Ros-

kilde Kommunes ”Plan for fortsat drift” over kriseledelse til bindingerne til den operative drift. 

Vi har ambitioner, der rækker ud over traditionel sagsbehandling og brandsyn. Vi vil i forskellige relatio-

ner og konstellationer arbejde med teknisk og taktisk forebyggelse, hvor denne stilling vil være omdrej-

ningspunktet. 

Vi forventer: 

• Du kommer med en beredskabsfaglig 

eller formidlingsbaggrund 

• Du er ansvarsbevidst og loyal og bidra-

ger til et positivt arbejdsmiljø 

• Du er en fleksibel, serviceorienteret og 

kompetent samarbejdspartner, som er 

'selvkørende' i hverdagen 

• Du kan formidle ”til alle sider” – såvel 

over for lægmand som professionel 

• Du er indstillet på at opsøge og fast-

holde relationer til eksterne samarbejds-

partnere 

• Du er indstillet på at gennemgå rele-

vante beredskabsfaglige uddannelser 

• Du er indstillet på at gennemgå ”Uddan-

nelse for scene- og festfyrværkere”  

• Du er indstillet på efteruddannelse i sik-

kerhedsledelse ved større arrangemen-

ter  

 

Øvrige oplysninger om stillingen: 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til 

gældende overenskomst imellem KL og den 

forhandlingsberettigede organisation. 

 

Vi modtager kun ansøgninger elektronisk. 

Ansøgning skal sendes til oesb@oesb.dk  

og skal være Østsjællands Beredskab i 

hænde senest den 9. august 2019 kl. 12.00.  

Samtaler forventes afholdt den 15. og 16. 

august 2019. Stillingen ønskes besat den 1. 

oktober 2019. 
 

 

Dine opgaver bliver: 

• Forebyggelsesarbejder fra ideudvik-

ling til gennemførelse, samt lokal ko-

ordination af landsdækkende initiati-

ver 

• Forebyggende Afdelings koordinator i 

f.t. Uddannelsescenteret. 

• Løbende revision af plan for fortsat 

drift for ROSKILDE BRANDVÆSEN 

• Ansvarlig for drift af Ledelses- og logi-

stikcenter 

• Bidrage i afdelingens sagsbehandling 

i samarbejde med 4 kollegaer i afde-

lingen 

• Brandsyn – fra start eller når kompe-

tencer er erhvervet 

• Bidrage i sagsbehandling af fyrvær-

keriansøgninger 

• Deltagelse i tværgående projektarbej-

der i tilknytning til større arrangemen-

ter og byggerier 

Vi tilbyder:  

• Et spændende job, hvor du fra første 

dag indgår i arbejdet med etablerin-

gen af ROSKILDE BRANDVÆSEN 

• Et robust fagligt fællesskab med stor 

mulighed for sparring i hverdagen 

• Stor indflydelse på arbejdsdag og op-

gaver  

• Mulighed for såvel personlig som fag-

lig udvikling 
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Det med småt: 

I forbindelse med opløsningen af beredskabet er det aftalt, at Østsjællands Beredskab forestår stillings-

opslag, ligesom Østsjællands Beredskab er arbejdsgiveren i 4. kvartal 2019. Pr. 1/1 2020 overføres du til 

Roskilde Kommune med henblik på at forrette tjeneste i ROSKILDE BRANDVÆSEN. 

Du er velkommen til at kontakte Forebyggelseschef Niels Rasmussen for en yderligere detaljering af idé-

grundlaget for såvel Forebyggende Afdeling i ROSKILDE BRANDVÆSEN som den konkrete stilling.  

Indtil den 22. juli 2019 kan henvendelse ske på nielsra@oesb.dk - herefter endvidere på telefon  

2124 4372.  
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