
 

Samsø Redningskorps 
Søger Ambulance Redder med teknisk snilde 

                                    

Da der er stigende behov hos os, søger vi en ekstra Behandler eller Assistent, til at hjælp med de 

daglige opgaver på Redningsstationen. Primært vil vagterne bestå i dagvagter med afløsning på 

døgnvagterne. 

                                               

Samsø Redningskorps tilbyder et alsidigt job, hvor du sammen med 19 andre medarbejdere skal 

løse stationens opgaver herunder Ambulancedrift – Brand & Redning –Autohjælp/ Sygetransport -  

Bådberedskabet - samt daglige drift af vognpark og bygninger.  

 

Vi fungerer på samme måde som en god stor tidligere Falck-station, hvor vi løser alle de 

arbejdsopgaver, der har tilknytning til et redningskorps, opgaverne er mangfoldige og rækker vidt. 

 

Samsø er en velfungerende Ø med ca.3.662 indbyggere, vi har Akut – Sundheds (Syge) hus, 

folkeskole, friskole og 1 efterskoler, samt et rigt foreningsliv, så familie og børn har også gode 

muligheder. Se evt. www.samso.dk & www.vistsamsoe.dk  

 

Kvalifikationer:   

Du skal være Ambulance - Behandler/Assistent, helst med en teknisk baggrund som mekaniker eller 

lignede, da den primære opgave bliver at vedligeholde vognparken. 

Du skal have stort kørekort gerne med hænger og EU- kvalifikationsbevis til Autoopgaver. 

Ligeledes skal du bosætte dig på Samsø og det skal være i Tranebjerg by. 

 

 

Stilling: 

Dagvagter med stationsarbejder og vedligeholdelse af bilparken, kørsel med P-vogne og Autohjælp 

samt afløsning på døgnvagterne. 

 

Pas din vagt, mens du er hjemme ved familien (Døgnvagter)  

For at vi kan overholde mobiliseringstiderne på Brand og Ambulancerne, skal du bo i Tranebjerg 

by, hvor Samsø Redningskorps er beliggende. 

Vi er behjælpelige med at finde Hus som kan lejes på fornuftige vilkår. 

 

Aflønning: 

Vi aflønner efter Falck overenskomsten og lokalaftale. 

Derudover tilbyder vi en frivillig bonusordning svarende til 1.000 kr. pr. måned + fuld 

sundhedsforsikring. Flytteomkostninger betaler Samsø Redningskorps for, efter nærmere aftale. 

Ansættelsesforhold i henhold til 3F / Falck overenskomst samt lokaloverenskomster. 

 

Tiltrædelse:              Efteråret 2021 

Ansøgningsfrist:       Snarest muligt, der afholdes løbende ansættelsessamtaler. 

 

Vi er gerne behjælpelige med at finde kontaktpersoner til ægtefælles arbejdsønsker. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Direktør Søren Peter Kjeldahl, 

 Telefon 2041 6485 eller på mail: spk@samsoredning.dk   

 Ring og lad os tale om mulighederne her på SAMSØ  

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mailen. 

 

Samsø Redningskorps ApS, Industrivej 25, 8305 Samsø. E-mail: spk@samsoredning.dk  

http://www.samso.dk/
http://www.vistsamsoe.dk/
mailto:spk@samsoredning.dk
mailto:spk@samsoredning.dk

