
 
Roskilde Brandvæsen søger en Operativ Leder 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 blev i 2020 igen en del af Roskilde Kommune efter at have været en del af et fælleskommunalt 
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 mang-
foldige og udfordrende opgaver, som gør Roskilde Brandvæsen til en attraktiv og inspirerende arbejdsplads med ud-
vikling, 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 4 brandmestre og en Operativ Leder. Afdelingen er ansvarlige for planlægning 
og gennemførsel af uddannelser og kurser både internt og eksternt. Afdelingen afløser på døgnvagten og bemander 
følgekøretøjer inden for normal arbejdstid. 

Arbejdsopgaver: 

Den nye leder vil primært skulle varetage følgende opgaver: 
- Overordnet ansvar for frivilligenheden 
- Personaleansvarlig for uddannelsescenter 
- Planlægge, udføre og evaluere kurser, øvelser og uddannelse 
- Tilsikre standarder og bekendtgørelser efterleves 
- Tilsikre vejledninger og procedure for området  
- Tilsikre undervisningsmateriale og øvelsesoplæg 
- Instruktør på interne uddannelser og kurser 

 
Kvalifikationer: 

- Kørekort kat. B, B/E og C. 
- Uddannet indsatsleder 
- Erfaring med anvendelse af Microsoft Office-pakken. 
- Erfaring med voksenundervisning. 
- Erfaring med personaleledelse 
- God fysisk form. 
- Kan fremvise ren straffeattest og børneattest. 
- Lederuddannelse 
- 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 en ny Risikobaseret di-
mensionering, nye køretøjer og nyt materiel tilbyder vi en stilling, hvor ansøger i høj grad skal være med til at udvikle 
Roskilde Brandvæsen og kollegaerne i brandtjenesten. 

Arbejdstiden vil som udgangspunkt ligge på dagene mandag til fredag 07.30-15.30 

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 Vicedirektør Jesper Lyster på tlf.:  2175 6844 eller på          
jesperly@roskilde.dk  

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos Annettestr@roskilde.dk 

Ansøgning: 

Stillingen søges via Roskilde Kommunes hjemmeside. Ansøgningsfristen er senest fredag den 12. november 2021 kl. 
12.00. 

Samtaler afholdes i uge 46 / 47 

Ansøgere bedes anføre telefonnummer og fortrolig mailadresse vi kan anvende i den efterfølgende kommunikation. 

Forventet tiltrædelse januar 2022. 
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