
2 NYE KOLLEGAER TIL BEREDSKAB 4K   – vær med til at etablere et nyt
beredskab med kvalitet og højt til loftet

Vi er et nyetableret beredskab, der dækker Ishøj, Greve, Høje-Taastrup

og Vallensbæk. Vi har lagt søjlerne ned, så du bliver en del af en flad organisation,
hvor vi hjælper hinanden på tværs og sætter pris på samarbejde i et uformelt miljø med
en positiv tilgang til hinanden og til de opgaver og udfordringer vi i dagligdagen støder
på - med humor og stor ansvarlighed. Vores opgaver spænder vidt over de generelle
beredskabsopgaver i beredskabets 4 ejerkommuner og består af myndighedsopgaver,
forebyggelse samt det operative område.

Som nyetablerede står vi overfor mange forskelligartede projekter og beslutninger,
hvorfor vi har brug for flere kollegaer.

Vi har 2 ledige jobs til besættelse senest 1. marts 2020 og søger derfor både den
”klassiske” beredskabsinspektør-profil og en mere projektorienteret profil.

For begge jobs gælder det, at du er den rette for os, hvis du er stærk i at samarbejde
og trives i en hverdag, hvor der løbende sker forandringer. Du får indflydelse på
etableringen af vores fælles kultur, og får 3 erfarne beredskabsinspektører som dine
nærmeste kollegaer. Vi er glade for at gå på arbejde og vi står for kvalitet og dyrker
vores faglighed, med styrke i vores forskelligheder. Vi har en leder, der står til rådighed
for sparring, er inddragende og involverende, og som giver frihed under ansvar,
samtidig med, at vi har fastlagte mål vi skal nå.

Vi er ambitiøse og nysgerrige på alle felter og har mod på at prøve nye ideer af. Vi har
alle berøring med alt og tager det bedste af hinandens ideer og udvikler dem videre
sammen. Vores tone er direkte og ligefrem og vi taler åbent til hinanden i hverdagen.

Vi vægter de personlige egenskaber højt, så tøv ikke med at sende en ansøgning,
selvom du ikke rammer 100% ”inden for skiven” – men vis hvem du er, og hvad du kan
bidrage med som vores nye kollega.

Til jobbet som beredskabsinspektør, har vi brug for dig som:

Helst har solid erfaring med brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling samt

en teknisk forståelse

●

Har gennemgået Beredskabsstyrelsens kurser i brandteknisk

byggesagsbehandling eller er villig til at gennemføre disse (BGU og BVU)

●

Er udpræget serviceminded og ser vores samarbejdspartnere (kommuner,

virksomheder og private) som dine ”kunder”

●

Er en dygtig kommunikator – både mundtligt og skriftligt●

Kan skabe naturligt følgeskab både blandt dine nærmeste kollegaer,

brandfolkene og de frivillige

●

Har lysten og evnen til at bidrage bredt i organisationens øvrige opgaver●

Har fokus på at fremme nye ideer inden for beredskabet●

På sigt kan indgå i indsatsledervagten●

Til jobbet som projektmedarbejder, har vi brug for dig som:

Kan arbejde med en data-orienteret tilgang og understøtte vores beslutninger

med fakta

●
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Kan belyse vores mavefornemmelser med tal og statistik og bidrage til at lave et

robust beredskab til gavn for borgere og virksomheder

●

Har erfaring med projektledelse og med at producere materiale på baggrund af

mangeartede input

●

Kan sikre fremdrift i organisationens projekter●

Kan skrive forståeligt og formidle budskaber enkelt og målrettet●

Har lyst til at arbejde med kommunalt beredskab i en lokal og national kontekst●

Ved løsningen af opgaver har evnen til sikre den nødvendige inddragelse af

relevante kollegaer og medarbejdere i organisationen

●

Evt. har en uddannelse som katastrofe- og risikomanager eller tilsvarende, uden

at dette er et krav

●

Yderligere information
Der er to ledige stillinger, begge 37 timer om ugen. Arbejdstiden er som udgangspunkt
indenfor normal arbejdstid, men aften og weekendarbejde kan forekomme.
Tiltrædelse senest pr. 1. marts 2020. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til
gældende overenskomst samt principperne i Ny Løn.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse og denne skal opretholdes
gennem hele ansættelsen. Vi vil bede dig om at medbringe referencer fra tidligere
ansættelser i forbindelse med en evt. samtale.

Ansøgning, CV, uddannelsesbeviser og andre relevante dokumenter sendes via e-
rekrutteringssystem.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. januar 2020.
1. samtalerunde gennemføres 8. og 9. januar 2020. Evt. 2. samtalerunde gennemføres
14. januar 2020

Da det er os alle som søger nye kollegaer, er du velkommen til at kontakte én eller
flere af os, hvis du vil høre mere. Du kan kontakte Beredskabschef Dennis Ottosen på
tlf. 40382601 og Beredskabsinspektørerne Torben Bang-Christensen på tlf. 29339960
eller Søren Brøndtoft på tlf. 25763501. 

Vi kan alle kontaktes på alle dage frem til ansøgningsfristens udløb.

Se også vores organisationsdiagram og vores tanker om organisationen her, samt
beredskabschefens personlige ledelsesgrundlag her.
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http://www2.htk.dk/HR-Center/Stillingsprofiler%20til%20jobannoncer/051219_B4K_org-matrix.pdf
http://www2.htk.dk/HR-Center/Stillingsprofiler%20til%20jobannoncer/Organisering%20af%20det%20nye%20beredskab%20for%204%20kommunesamarbejdet.pdf
http://www2.htk.dk/HR-Center/Stillingsprofiler%20til%20jobannoncer/Ledelsesgrundlag.pdf

