
 

 
  
  

FREDERIKSBORG BRAND & REDNING SØGER OMRÅDELEDER 
 
Frederiksborg Brand & Redning ønsker at styrke rådgivning af og dialog med vores kunder, herunder vores fem ejerkom-
muner, gennem ansættelse af en områdeleder for det forebyggende område. Områdelederen har en tæt dialog med 
kunderne om den brandforebyggende indsats og har føling med kundernes behov. Områdelederen har ledelsesansvar 
for fagområdets medarbejdere, og fagligt ansvar for brandsyn og forebyggende opgaver. 
 

 
Om stillingen 
Vi har brug for en fagligt solid leder, der kan styrke relationer og service til vores kunder, og desuden styrke sammen-
hænge mellem det brandtekniske og det operative område indadtil i organisationen.  
 
Vores kommunale kunder beskæftiger sig bl.a. med byggesagsbehandling, beredskabs- og risikoplanlægning, ejendoms-
drift og byggeri. Vi går brandsyn i kommunale institutioner, plejehjem og skoler mv., og kontaktfladen til de fem ejer-
kommuner er bred og vigtig for vores fokus, og de kompetencer vi skal opbygge og vedligeholde. For at rådgive ejer-
kommunerne bedst muligt skal vi sætte os ind i deres aktuelle virkelighed og udfordringer og være gode til at se, hvor vi 
bedst kan byde ind med faglighed og erfaringer. Vi optræder som kolleger og forsøger at dele viden og finde fællesnæv-
nere i et konstruktivt samarbejde. Indimellem har vi også myndighedskasketten på, og du skal derfor kunne balancere i 
rollen som både rådgiver og myndighed og altid møde kunderne i øjenhøjde og med en løsningsorienteret tilgang. 
 
Vores private kunder får naturligvis også relevant og professionel betjening. Her er der typisk tale om erhvervsdrivende, 
hvor vi går brandsyn på deres virksomhed. Her optræder vi mere entydigt som myndighed, men stadig i øjenhøjde og 
med indsigt i kundernes perspektiv. 
 
Flere af vores fuldtidsansatte virker både indenfor det forebyggende og det operative område, og dermed understøttes 
en kobling mellem arbejdsopgaver indenfor de to fagområder. Vi ønsker med områdelederen at styrke denne kobling til 
gavn for alle vores kunder. Vi håber, at du på kort sigt vil uddannes til at kunne indgå i beredskabets operative indsatsle-
dervagt, som kan varetages fra egen bopæl, forudsat at responstiden kan overholdes. Du vil efter konkret aftale også 
kunne indgå i holdledervagten på brandstationen i Hillerød. 
 
Du har direkte personaleansvar for medarbejderne i forebyggende afdeling, som du planlægger og går brandsyn med. 
Du har desuden fagligt ansvar for de øvrige medarbejdere i organisationen, der går brandsyn. Du er dertil bindeled mel-
lem dine kunder og mange kontakter og ind til alle relevante dele af organisationen. 
 
Du refererer til den operative chef og er en del af Frederiksborg Brand & Rednings chefteam, der foruden områdelede-
ren for forebyggende afdeling og den operative chef består af en områdeleder for FM (Facility Management, dvs. byg-
ninger mv.) og materiel, områdelederen for fuldtidsberedskabet og beredskabsdirektøren. 
 

 
Den erfarne og kvalitetsbevidste brandforebyggende profil  
Vi forestiller os, at du er brandrådgiver i det private, erfaren byggesagsbehandler i en kommune, beredskabsinspektør i 
et beredskab eller andet beslægtet. Du er fx bygningskonstruktør eller ingeniør med relevant brandteknisk uddannelse 
og/eller erfaring. Du har gerne juridisk og/eller praktisk indsigt i beredskabsloven og byggeloven. Ledelseserfaring som 
fx teamleder eller enhedschef er en fordel.  
 
Du er grundig og systematisk i din opgaveløsning, sætter en ære i ordentlighed og ønsker at samarbejde i en god dialog 
til gavn for en fælles løsning. Du er god til at kontakte og følge op i dialog med kunder, og du taler lige gerne med folk på  
 



 

 
 
 
 
 
 
alle niveauer. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra en kommune eller en anden offentlig organisa-
tion, fx et beredskab. 
 
Du forstår som personaleleder at brænde igennem med dine budskaber, og nyder anerkendelse for din faglighed. Du 
forstår at motivere dine medarbejdere, planlægge og stille nye mål. Du er tillige nysgerrig efter at blive udviklet inden 
for det beredskabsfaglige område i en organisation, hvor læring, evaluering og forbedring er en naturlig del af hverda-
gen. 
 
Det er ikke en forudsætning, at du er uddannet i beredskabet. Vi vil give dig den nødvendige beredskabsfaglige indsigt 
og uddannelse, idet vi ser det som en styrke, at du kan indgå i varetagelse af operative opgaver, gerne på indsatslederni-
veau. 
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Der er tale om en fuldtidsstilling, og aflønning sker efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn. Vi tilby-
der betalt frokostpause, fri uniform og flere personalegoder. 
 
Du får kontor på vores brandstation i Frederikssund, Løgismose 3, 3600 Frederikssund, hvor administration og ledelse er 
placeret. Herudover vil tjenesten kunne finde sted fra vores brandstation i Hillerød, hvor en del af vores faste mandskab 
udgør det døgndækkende beredskab.  
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest og børneattest afleveres, ligesom det er en forudsætning, at du kan klassifi-
ceres som hemmelig. For varetagelse af operative opgaver skal du kunne gennemføre en fysisk test. Disse forhold skal 
kunne opretholdes gennem hele ansættelsen.  
 
Vi forventer, at du har kørekort til personbil. 
 
 
Ansøgning  
Tiltrædelse snarest.  
Ansøgningen vedlagt CV og dokumentation for relevant uddannelse og evt. udtalelser sendes til  
administration@fbbr.dk senest den 9. juni 2022 kl. 12:00.  
Ansættelsessamtaler afholdes den 20. og 21. juni 2022, og 2. samtalerunde afholdes den 28. juni. 
 
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du meget velkommen til at kontakte beredskabsdirektør Rikke Sønderriis, 
mobil 5166 4112 eller operativ chef Sean Bisgaard, mobil 4037 6006. 
 
 
Frederiksborg Brand & Redning ønsker at fremme ligestillingen, og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge, uanset 
alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.  
 
 
Frederiksborg Brand & Redning er et §60-selskab, der er ejet af kommunerne Egedal, Frederikssund, Furesø, Halsnæs og 
Hillerød. Vi er ca. 25 fuldtidsansatte, ca. 180 deltidsansatte brandfolk og ca. 80 frivillige, som sikrer den daglige tryghed 
for de næsten 215.000 indbyggere i de fem kommuner med globale virksomheder og komplekst byggeri.  
Vi betjener borgere og virksomheder fra en døgnbemandet brandstation, ni deltidsbrandstationer og fire frivilligcentre. 
Alarm- og Vagtcentralfunktionen varetages af Hovedstadens Beredskab, som vi samarbejder tæt med.  
Vi udfører årligt ca. 700 brandsyn og løser ca. 1.600 operative opgaver. 
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.fbbr.dk. 

http://www.fbbr.dk/

