
Østsjællands Beredskab søger en beredskabsinspektør  

til ROSKILDE BRANDVÆSEN. 

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

en beredskabsinspektør 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 ambi-

tioner, der rækker ud over traditionel sagsbehandling og brandsyn. Vi vil i forskellige relationer og kon-

stellationer arbejde med teknisk og taktisk forebyggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi forventer: 

• Du kommer muligvis med en byggetek-

nisk eller akademisk baggrund – eller 

en solid erfaringsbase 

• Du har en fuldt vedligeholdt bered-

skabsfaglig uddannelse, så du kan 

træde direkte ind i løsningen af vores 

kerneopgaver. Vi tænker i den forbin-

delse på 
o Gyldig indsatslederuddannelse 

o Gennemført og bestået Brandteknisk 

Grund- og Videreuddannelse eller 

Brandteknisk Byggesagsbehandling  

• 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 tekniske og til tider 

komplekse budskaber på en forståelig 

måde – såvel over for lægmand som 

professionel 

• 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: 

• Brandteknisk byggesagsbehandling i 

samarbejde med 4 kollegaer i afdelin-

gen efter såvel beredskabsloven som 

bygningsreglementet 

• Brandsyn på alle objekttyper 

• Sagsbehandling af fyrværkeriansøg-

ninger 

• Bidrag til udarbejdelse af plangrund-

lag for kommune, beredskab, instituti-

oner og virksomheder 

• Dataindsamling og –analyse på både 

det forebyggende og operative om-

råde 

• Tværgående projektarbejder i tilknyt-

ning til større arrangementer og byg-

gerier 

• Kampagnearbejde, fra ideudvikling til 

gennemførelse 

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 

• Indledningsvis afløsning og på sigt 

fast plads i indsatsledervagten 
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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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