
 

Roskilde Brandvæsen søger en Beredskabsmester til Uddannelsescenteret. 

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. 

Uddannelsescenteret er en del af Operativ Afdeling, der også omfatter brandtjenesten med personale på døgnvagt, 

deltidsansatte og en frivilligenhed. Operativ Afdeling råder over en bred portefølje af køretøjer og specieludstyr. 

Uddannelsescenteret består i dag af 6 ansatte. Afdelingen er ansvarlige for planlægning og gennemførsel af uddan-

nelser og kurser både internt og eksternt. Afdelingen afløser på døgnvagten og bemander følgekøretøjer inden for 

normal arbejdstid. 

Arbejdsopgaver: 

Den nye beredskabsmester vil primært skulle varetage følgende opgaver: 

- Virke som instruktør ved interne uddannelser og kurser. 

- Undervisning i eksterne kurser. 

- Udvikling af nye tiltag og kurser samt lave lektionsplaner og anden dokumentation til disse. 

- Vedligeholdelse af undervisningsmateriale, øvelsesplads og lignende praktiske opgaver. 

- Planlægning af øvelsesaktiviteter. 

- Afløse i brandtjenesten på døgnvagt samt bemande følgekøretøjer inden for normal arbejdstid. 

 

Kvalifikationer: 

- Kørekort kat. B, B/E og C. 

- Uddannet Holdleder indsats/brand, gerne indsatsleder. 

- Røgdykkerinstruktør. 

- Brandforløb og overtændingsinstruktør. 

- Erfaring med anvendelse af Microsoft Office-pakken. 

- Erfaring med voksenundervisning. 

- God fysisk form. 

- Ren straffeattest og børneattest. 

- Serviceorienteret 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 et alsidigt job med frihed under ansvar i en forholdsvis nyetableret afdeling. Med ny Risikobaseret dimen-

sionering, nye køretøjer og nyt materiel på vej tilbyder vi en stilling, hvor ansøger i høj grad skal være med til at ud-

vikle Roskilde Brandvæsen og kollegaerne i brandtjenesten. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge i gennemsnit, der som udgangspunkt vil ligge på dagene mandag til fredag. Da afde-

lingen afløser i brandtjenesten, vil der forekomme 15-30 årlige døgnvagter, og der vil forekomme aften og weekend 

undervisning. Som udgangspunkt vil man have fri på helligdage. 

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 Operativ Leder Bo Jensen på tlf.:  46 31 39 13 eller på 

bohj@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.: Beredskabsmester. 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. 

mailto:bohj@roskilde.dk
mailto:Annettestr@roskilde.dk
mailto:brand@roskilde.dk

