
 

Roskilde Brandvæsen søger en Beredskabsassistent til Brandtjenesten  

 

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 områ-

der som er under udvikling. Der er gode trafikale forbindelse med lufthavn, togtrafik, motorvej og hoved-

veje. 

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

leskommunalt beredskab i en årerække. Roskilde Brandvæsen er derfor i gang med en visionær genopbyg-

ningsfase 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. 

Vores brandtjeneste er fordelt over 2 områder, Station Roskilde med 1-minuts beredskab, vores 5-minuts 

deltidsberedskab, vores frivilligenhed samt Station Jyllinge med 5-minuts deltidsberedskab. Roskilde Brand-

væsen kører ca. 600-700 ture om året, hvor de ca. 500 ture køres fra stationen i Roskilde. Vores 1. udryk-

ning kører på 1-minuts responstid, og sprøjten er bemandet med 4 mand. Vores vognpakke består bl.a. af 

redningsstige, tankvogne og fleksible enheder med slukningsudstyr. Vi dækker yderligere assistance til nabo 

kommuner med f.eks. redningsstige – som også vil blive kørt af 1. udrykningen. 

  
Arbejdsopgaver: 

- Virke som brandmand og eller chauffør / holdleder på udrykninger 

- Deltage engageret i daglige øvelser 

- Deltage i eftersyn, drift og vedligeholdelse af stationen samt køretøjer og materiel 

- Administrativt arbejde i forbindelse med registrering og afrapportering 

- Eftersyn af brandhaner 

- Medvirke til løsning af øvrige opgaver i Roskilde Brandvæsen  

 

Kvalifikationer: 

- Vedligeholdt funktionsuddannelse indsats / evt. Holdleder indsats. 

- Praktiker med tekniske færdigheder 

- Anvende basale IT funktioner i Microsoft office-pakken  

- Kørekort kategori B B/E og C  

- God fysisk form 

- Ren straffeattest 

- Serviceorienteret og med en god situationsfornemmelse  

- Kan arbejde selvstændigt og tage initiativ  

- Er loyal, kan udvise empati samt være kompromissøgende 

- Fleksibel og omstillingsparat   

 



 

Vi tilbyder: 

En fuldtidsstilling på et brandhold med døgnvagter på FOA overenskomst. Vi tilbyder en stilling på en ar-

bejdsplads, der er i god udvikling, hvor du - med ny Risikobaseret dimensionering, nye køretøjer, nyt udstyr, 

nye slukningsteknikker mv. - får mulighed for at være med i en ny spændende fremtid. Yderligere tilbydes 

der gode faciliteter for medarbejderne på stationen, herunder bl.a. også gode muligheder for fysisk træning 

både inde og ude.  

 

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 Gitte Lundorf på tlf. 21 42 40 14 

eller mail gittecpl@roskilde.dk    

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos Annettestr@roskilde.dk 

Ansøgning: 

Vi modtager kun ansøgninger elektronisk. Du skal sende din ansøgning med bilag samt eventuelle referen-

cer til brand@roskilde.dk  mrk. Beredskabsassistent. Ansøgningsfristen er senest mandag den 8. juni 2020 

kl. 12.00 

Ansøgere bedes anføre telefonnummer og fortrolig mailadresse, vi kan anvende i den efterfølgende kom-

munikation. 

Samtaler vil blive afholdt tirsdag den 16. juni 2020.  

Forventet tiltrædelse den 1. august 2020. 
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