STILLINGSOPSLAG
BRANDSTATIONSLEDER/CENTERLEDER PÅ DELTID
Vi lægger ikke skjul på det - vi er en organisation i konstant udvikling.
De kommende år er ingen undtagelse. Efter en veloverstået hjemtagelse af 6 brandstationer og indsættelse af nye
køretøjer og udstyr på mange brandstationer, er tiden inde til at sikre et forsat Robust Beredskab, hvor der også
lækkes vægt på et stærkt supplerende Frivilligt beredskab. Til at opfylde det mål, ønsker vi at ansætte
brandstationsledere/centerledere på vores frivillige centre.
Vi søger således fire brandstationsledere/centerledere, en til hver af vores frivillige centre i Egedal, Højager, Furesø og
Halsnæs. Du skal ikke være bange for at stille sig op på ølkassen, tage ansvar og vise retning, ikke blot for dit eget
frivillige center men også via dit virke som leder ved FBBR.
Vi tilbyder dig en ny og spændende lederstilling, som du selv også vil kunne være med til at give indhold. Du får god
mulighed for at afprøve dine kompetencer og udvikle nye. Du vil indgå i relevante mødefora og arbejdsgrupper, og vi
skal nok sørge for, løbende at klæde dig på til stillingen. Din deltagelse i relevant efteruddannelse, sker efter aftale
med områdelederen.

Dine arbejdsopgaver
Som brandstationsleder/centerleder bliver du deltidsleder for mandskabet for et Frivillig Center og en del af ledelsen i
Frederiksborg Brand & Redning. Du får en central rolle i forhold til centrets daglige og operative drift, ligesom du er
kommunikationsled mellem mandskabet og områdelederen.
Dit primære ansvarsområde bliver at udøve ledelse af det frivillige mandskab på centret, i forhold til den daglige drift,
herunder øvelser, uddannelse, materiel- og køretøjseftersyn samt administrative indberetninger.
Du vil i den forbindelse være ansvarlig for:
•
•
•
•
•
•

At centrets materiel og køretøjer er vedligeholdt og indsatsklar
Medarbejdernes motivation og trivsel, informationsniveau, velfærd, udrustning, arbejdsmæssig udvikling og i
nogen udstrækning uddannelse i samarbejde med områdelederen.
Personaleledelse herunder indgå/afbryde personalekontrakter i samarbejde med områdelederen.
At centret med tilknyttede arealer fremstår funktionelt og præsentabelt
Administration af bestemte omkostningskonti efter nærmere aftale
Indberetning af uddannelses timeforbrug, til brug for refusion.

Du vil desuden have ansvar for:
•
•
•
•
•

En rationel, økonomisk og fornuftig miljømæssig drift af centrets bygninger, materiel og køretøjer.
Indberetning og opfølgning ved tilskadekomst
løbende informationsformidling, som sikrer, at medarbejderne har kendskab til beredskabets mål, strategier,
handlingsplaner, personalepolitik m.m.
Rekruttering af Frivillige i samråd med områdelederen og andre relevante parter.
Koordination af sociale samt eksterne angecementer

Som brandstationsleder er du en naturlig del af udviklingen på centret og har ansvaret for lokal introduktion og
instruktion af nye Frivillige samt den nødvendige lokaluddannelse på stationen.
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Din profil
Det er vigtigt, at du forstår at navigere i en organisation, der er under konstant udvikling, og at du tør stille dig op over
for dine kolleger og gå forrest i processen.
Som person og leder er du ærlig, åben, synlig, tilgængelig og løsningsorienteret, og du forstår at udfylde din vigtige
rolle som dagligt bindeled mellem ledelse og mandskabet på centret på en positiv og troværdig måde.
Du har forståelse for betydningen af god kommunikation og informationsudveksling mellem ledelse og mandskab og
internt i ledelsesgruppen, og du kan bidrage til et højt informationsniveau og glidende overgange i forbindelse med de
udviklingstiltag der sker i FBBR.
Du formår at medvirke til, at der til stadighed sikres en sund og konstruktiv dialog med dine øvrige kollegaer- og
sikkerhedsrepræsentant i Frederiksborg Brand & Redning.
Du har indsigt i relevante forhold, således at personaleadministration og ledelse sker på en effektiv og professionel
måde.

Det praktiske
I stillingen som brandstationsleder referer du til den ansvarlige områdeleder fra Operativ afdeling.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte, daglig leder Søren Viggo Ovesen på 23 31 95 29
eller svove@fbbr.dk eller områdeleder Thomas Danholm på 23 38 45 46 tdanh@fbbr.dk

Sådan ansøger du
Frederiksborg Brand & Redning ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge, uanset
alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgning sendes til administration@fbbr.dk
Ansøgningsfrist den 15. september 2019.
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