
 

 

Brand & Redning MidtVest 
Lastvognsmekaniker, entreprenørmekaniker eller lignende. 
  
Hvis du vil være en vigtig medarbejder, på en helt særlig arbejdsplads… 
- Så er det dig, Brand og Redning MidtVest (BRMV) har brug for.  
 
Når brand og ulykke rammer vores borgere, virksomheder og samfund, er det BRMV der standser ulykken 
og leverer tryghed og sikkerhed. 
 
350 brandfolk og frivillige, 15 brandstationer og 65 brandbiler med tilhørende materiel, står døgnet rundt 
klar til at rykke ud til alle typer af beredskabsopgaver.  
 
Det stiller store krav til indkøb, udvikling, vedligehold og servicering af køretøjer og materiel. For at sikre 
beredskabet, har BRMV eget værksted. Vi løser alle opgaver og samtidig udvikles de tekniske løsninger så 
beredskabet optimeres.  
 
Efter en mindre omorganisering, har vi fået en ledig stilling på værkstedet i Herning, til snarlig besættelse. 
 
Dine primære opgaver: 
Servicering, vedligehold og reparation af lastbiler + specialopbygninger. 
Servicering af pumper og andet brandmateriel.  
Opbygninger, ombygninger og installation af teknisk/elektrisk udstyr.  
 
Dine sekundære opgaver: 
Ved beredskabet ændrer hverdagen sig ofte i løbet af få minutter. Det er derfor helt afgørende, at alle 
medarbejdere tager del i den samlede opgaveløsning. Så listen med sekundære opgaver er lang… 
Ved beredskabsmæssige hændelser, nedbrud og lignende vil der være behov for at alle medarbejdere yder 
en ekstra indsats.  
 
Om dig: 
Faglært: Lastvognsmekaniker, entreprenørmekaniker, eller lignende.  
Dokumenteret erfaring fra tungvogn-branchen.  
Kørekort til B-BE-C og truck. 
Ren straffeattest.  
 
For den samlede forståelse af beredskabets opgave, vil et operativt engagement ved BRMV være en fordel. 
– Men ikke som udgangspunkt et krav til den rette ansøger. 
 
Ansøgningsfrist: 16. april 2021, kl. 12.00. Samtaler umiddelbart efter og tiltrædelse hurtigst muligt. 
 
Ansøgning pr. mail: ln@brmv.dk,     
 
Spørgsmål rettes til Operativ Chef, Leon Østergaard Nielsen, 20674193. 

Brand & Redning MidtVest er oprettet som et §60 selskab pr. 1. januar 2016. Selskabet varetager det operative beredskab og brandmyndigheden i 
Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande Kommune.  

Vi er landets 2. største beredskab geografisk og dækker 185.000 indbyggere med 15 brandstationer. Administrationen og værksted ligger i Herning. 
Der er 22 fastansatte og 350 deltidsansatte brandfolk og frivillige. 
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