
 
 
 
 

Instruktør til Beredskab & Sikkerhed  

Er du uddannet førstehjælpsinstruktør, og kan du lide at undervise? Så bliv en del 
af Beredskab & Sikkerhed.  

Vi søger en instruktør, som skal indgå i vores uddannelsesafdeling, hvor der primært vil være 
arbejdsopgaver inden for undervisning i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.  

Om jobbet  

Du vil indgå i et team med et højt fagligt niveau, der har til opgave, at:  

 Undervise eksterne kunder i førstehjælp, herunder medarbejdere fra ejerkommunerne. 

 Undervise eksterne kunder i elementær brandbekæmpelse, herunder medarbejdere fra 
ejerkommunerne. 

Hvad tilbyder vi?  

 Et alsidigt og varieret job, hvor du selv i høj grad er med til at påvirke arbejdsdagen.  

 Et job med stor kundekontakt med mange eksterne samarbejdspartnere, hvor du 
repræsenterer beredskabet udadtil. 

 Et stærkt kollegialt fællesskab med en uformel omgangstone, hvor læring, sparring og 
åbenhed prioriteres af alle. 

Om dig  

Du er uddannet førstehjælpsinstruktør. Det er en fordel, hvis du har kendskab til 
beredskabsområdet, men det vigtigste er, at du er glad for at undervise, og at du er dygtig til at 
formidle. 

Derudover ligger vi stor vægt på de personlige egenskaber, og at du er klar til at tage fat på 
varierende opgaver og projekter. De primære arbejdsopgaver vil bestå i undervisningsforløb, men 
man skal også være forberedt på at hjælpe til med øvrige opgaver i uddannelsesafdelingen. 

Vi forventer os desuden, at:  

 Du har godt humør og sætter en ære i opnå resultater via samspil med øvrige medarbejdere.  

 Du besidder stor personlig integritet, er empatisk og tillidsskabende.  

 Du er løsningsorienteret og handlekraftig.  

 Du er tillidsvækkende.  

 Du er velformuleret i såvel skrift som tale.  



 
 
 
 

 Du er garant for en positiv og serviceorienteret dialog med interessenter og tænker i 
helheder i såvel beredskabet som i ejerkommunerne.  

Løn- og ansættelsesvilkår  

Der er tale om en midlertidig fuldtidsstilling på 37 timer frem til 30. juni 2022, men med mulighed 
for forlængelse.  

Arbejdsstedet er Uddannelsesafdelingens kontor, Ebdrupvej 10A, 8560 Kolind.  

Tiltrædelse snarest muligt.  

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes 
Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.  

Det er et krav, at du kan fremvise ren straffeattest ved samtale.  

Vil du vide mere?  

Du er mere end velkommen til at kontakte Fagkoordinator Uddannelse Carsten Pedersen, da vi 
meget gerne tager en snak om eventuelle spørgsmål vedr. stillingen.  

Fagkoordinator Uddannelse Carsten Pedersen kan kontaktes på tlf.: 23 99 36 50 

Du kan desuden læse mere om Beredskab & Sikkerhed på vores hjemmeside www.bsik.dk.  

CV og ansøgning:  

Ansøgning og CV sendes til post@bsik.dk – skriv ”Instruktør” i emnefeltet  

Husk at vedlægge dokumentation for uddannelser, tidligere ansættelser samt eventuelle 
referencer.  

Ansøgningsfristen er torsdag den 7. oktober kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 41 og/eller 
uge 43. Vi glæder os til at læse din ansøgning.  

Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs 
og Syddjurs Kommuner. Beredskabet servicerer 225.000 borgere og har ca. 1.500 udkald om året. Vi 
dækker fra Anholt i øst til Hammel i vest og fra Hinnerup i syd til Havndal nord for Randers. Et område 
på godt 2.700 km2. Beredskabet har 392 medarbejdere fordelt på fuldtidsansatte, deltidsansatte, 
frivillige og juniorbrandmænd. 120 af medarbejderne er ansat i Falck, som driver 5 af vores 15 
brandstationer i området 


