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Sydvestjysk Brandvæsen søger Beredskabsinspektør/Sagsbehandler 

Sydvestjysk Brandvæsen søger til vores forebyggelsesafdeling en sagsbehandler med en stærk faglig, 

analytisk og struktureret tilgang/erfaring på det byggetekniske og myndighedsmæssige område. 

Vi står overfor en spændende og ny tilgang til opgaverne, hvor sagsbehandling på myndighedsområdet 

bindes endnu mere sammen med det operative beredskab, samtidig med at hele byggeområdet til 

stadighed bliver mere kompleks med nye og anderledes byggerier, der stiller store krav til 

sagsbehandlingen og ikke mindst tilgangen til samarbejdet med såvel certificerede rådgivere som de 

kommunale byggeafdelinger og øvrige interessenter. 

Om os: 

Sydvestjysk Brandvæsen er et § 60 selskab ejet af Kommunerne Esbjerg, Varde og Fanø. De tre 

Kommuner, Sydvestjysk Brandvæsen servicerer, har et aktivt erhvervsliv, hvilket afspejler sig i de 

opgaver, Sydvestjysk Brandvæsen stilles overfor med såvel lufthavn, en af Danmarks største 

industrihavne, flere risikovirksomheder og ikke mindst en stor natur og turistindustri.  

Vi er 14 fastansatte på hovedbrandstationen i Esbjerg og en samlet organisation med 175 såvel 

fuldtidsansatte som deltidsansatte brandmænd og 100 frivillige på 12 stationer geografisk fordelt i de 

tre kommuner.  

I Sydvestjysk Brandvæsen arbejder vi i en uformel atmosfære i en flad organisatorisk struktur ud fra 

værdierne: Åbenhed - Ærlighed og Ordentlighed. 

Om dig forestiller vi os: 

 Du besidder et højt drive og arbejder systematisk, analytisk og struktureret 

 Du besidder de faglige kompetencer, der er nødvendige i Forebyggelsesafdelingen og har derfor 

bred faglig erfaring med byggesagsbehandling, f.eks. fra et job som brandrådgiver, 

byggesagsbehandler, og du er måske ingeniør, bygningskonstruktør og/eller master i brand 

 Du har en solid projekterfaring og er i stand til selvstændigt at tidsstyre, planlægge og 

gennemføre projekter fra start til slut 
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 Du føler dig ”hjemme” i BR 18 og den nye certificeringsordning, og du er i stand til at omsætte 

dette til afdelingens projekter i dagligdagen sammen med såvel dine kollegaer i Forebyggelses 

og den operative afdeling 

 Du sætter en ære i at sikre et godt samarbejde med dine samarbejdspartnere i såvel kommuner 

som erhvervsliv som den gode konsulent, men du er også i stand til udelukkende at fastholde 

fokus på de opgaver jævnfør BR18, som er brandvæsnets  

 Du har stor lyst til at være en aktiv del af den øvrige forebyggelsesafdeling og virksomheden 

generelt, og du sætter Åbenhed, Ærlighed og Ordentlighed i højsæde.   

 

Dine opgaver kan blive. 

 Sagsbehandling og sagsansvarlig på det brandtekniske område 

 Tværgående projekter og bidrage til sammenhæng mellem Forebyggelse og Operativ afdeling 

på det brandtekniske myndighedsområde 
 

 Sagsbehandling i forhold til Risikovirksomheder, særlige forhold omkring havn, lufthavn mv. 

 Deltage i og udarbejde øvrige projektrelaterede opgaver i Forebyggelses- og 
Myndighedsafdelingen  
 

 Deltage i forskellige nationale samarbejdsfora og netværk på det forebyggelsesmæssige 
område. 

 
Løn og ansættelsesvilkår: 
Der er tale om en fuldtidsstilling, og aflønning sker efter gældende overenskomst og efter principperne 
i Ny løn. 
Desuden har alle medarbejdere i SVJB sundhedsordning, frugtordning, betalt spisepause og arbejdstid 
tilrettelagt jævnfør principperne frihed under ansvar. 
Dit daglige tjenestested bliver på Beredskabsstation Esbjerg, Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres. 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette ansøger. 
  
Vil du vide mere: 
Du er velkommen til at kontakte Viceberedskabschef Kjeld Tauman 20 69 89 36 eller Beredskabschef 
Jens Mølgaard 29 67 01 76 
 
Ansøgning: 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen  
Ansøgning med relevante bilag bedes sendt som sikker mail til stilling@svjb.dk og skal være 
Sydvestjysk Brandvæsen i hænde senest 19. april 2021 kl. 08.00  
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag 21. april og torsdag 22 april 2021. 
 
 


