
 

Roskilde Brandvæsen søger en Forebyggelseschef til Forebyggende Afdeling 

Roskilde Kommune er en central beliggende kommune i vækst med 88.000 indbyggere ca. en halv times kørsel fra 

Rådhuspladsen. Kommunen har en stor diversitet i infrastruktur, kultur og erhvervsliv, som gør det til en spændende 

og alsidig kommune at levere service til borgerne i. Geografisk er kommunens 212 km2 fordelt på fjordkyst, områder 

med natur og mark, tæt bymæssig bebyggelse, erhvervsparker og områder som er under udvikling. Der er gode trafi-

kale forbindelse med lufthavn, togtrafik, motorvej og hovedveje. 

Roskilde Brandvæsen er i 2020 igen blevet en del af Roskilde Kommune efter at have været en del af et fælleskom-

munalt beredskab i en årerække. Roskilde Brandvæsen er derfor i gang med en visionær genopbygningsfase for at 

kunne imødekomme kommunens diversitet og politiske beslutninger. Den rette kandidat vil opleve en hverdag med 

mangfoldige og udfordrende opgaver, som gør Roskilde Brandvæsen til en attraktiv og inspirerende arbejdsplads 

med udvikling, service og frihed i opgaveløsningen. 

Forebyggende Afdeling varetager alt fra de lovpligtige brandsyn, høringssvar til lovgivning, udarbejdelse af risikoba-

seret dimensionering, beredskabsplanlægning §25, delberedskabsplaner for eksempelvis Jyllinge Nordmark og facili-

tering af kommunens andre forvaltninger med beredskabsplanlægning og krisestyring.  Der er en del større arrange-

menter herunder den årlige Roskilde Festival samt Tour de France i 2021.  

Afdelingen består, ud over den kommende Forebyggelseschef, af 4 inspektører, som supporteres af en administra-

tion. 

Arbejdsopgaver: 

- Indgå i brandvæsenets chef-/ledergruppe 

- Ledelse af Forebyggende Afdeling 

- Personale- og udviklingssamtaler  

- Brandteknisk sagsbehandling 

- Brandsyn 

- Beredskabsplaner 

- Risikobaseret dimensionering 

- Afdelingens økonomi 

- Deltage i eksterne fora under Danske Beredskaber m.fl.  

 

Kvalifikationer: 

- Brandteknisk grund- og videreuddannelse (eller Brandteknisk Byggesagsbehandling)  

- Indgående kendskab til lovgivningen på området 

- Gerne med en baggrund som ingeniør og gerne suppleret med en Master i brand 

- Gerne erfaring fra det private rådgivningsområde 

- Helhedsorienteret beredskabsplanlægning 

- Krisestaben i samfundets beredskab 

- Opdateret indsatslederuddannelse 

- Erfaring med anvendelse af Microsoft Office-pakken 

- Kørekort kat. B 

- Ren straffeattest  

 



 

Personlige: 

- Service- og udviklingsorienteret og med en god situationsfornemmelse 

- Kan arbejde selvstændigt og tage initiativ 

- Er loyal, kan udvise empati samt være kompromissøgende 

- Fleksibel og omstillingsparat 

 

Ansøger skal være indstillet på at uddanne sig til eventuelle manglende faglige kvalifikationer.  

Vi tilbyder:  

Vi tilbyder dig en stilling med højt til loftet og et bredt ledelsesrum, mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt 

samt medvirke til at præge Roskilde Brandvæsen i den rejse, som er begyndt. Du vil indgå i et fokuseret men samti-

dig åbent og uformelt ledelsesforum, hvor du er med til at sætte dagsordenen. 

Roskilde Brandvæsen arbejder udviklingsorienteret på det forebyggende område, hvorfor der er al mulighed for at 

præge forebyggelseskulturen i Roskilde Kommune. 

Arbejdssted er Beredskabsstationen, Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde. 

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter principperne for Ny Løn i henhold til gældende overenskomst.  

Yderligere oplysninger: 

For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte Beredskabsdirektør Lars Robetje på 5122 5241 / 

larsro@roskilde.dk eller Vicedirektør Jesper Lyster på 2175 6844 / jesperly@roskilde.dk  

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos Annettestr@roskilde.dk 

Ansøgning: 

Vi modtager kun ansøgninger elektronisk. Du skal sende din ansøgning med bilag samt eventuelle referencer til 

brand@roskilde.dk mrk.: Forebyggelseschef. Ansøgningsfristen er senest mandag den 8. juni 2020 kl. 12.00. 

Ansøgere bedes anføre telefonnummer og fortrolig mailadresse, vi kan anvende i den efterfølgende kommunikation.  

Ansøgningerne vil blive vurderet løbende, og samtalerne forventes at være afsluttet med udgangen af uge 26.  

Forventet tiltrædelse den 1. august 2020. 
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