Endelavevej 5
DK-8700 Horsens

SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN SØGER EN DYGTIG OG ALSIDIG
Vice- eller beredskabsmester
Brænder du for beredskabet, er det vigtigt for dig at levere høj kvalitet i din
opgavevaretagelse og kunne du tænke dig at bidrage til at højne kvaliteten i vores
operative virke? Så er det måske dig, vi mangler til en spændende og afvekslende stilling
som vice- eller beredskabsmester.
OM OS
Sydøstjyllands Brandvæsen er sammenlægningen af Hedensted og Horsens Kommuners beredskab og er et beredskab med
store ambitioner. Vi har en vision om, at vi gennem læring, faglighed og innovation vil være fremtidens brandvæsen.
En del af denne vision er at binde det forebyggende område tættere sammen med det operative område. Sydøstjyllands
Brandvæsen har kontor i Horsens og varetager med udgangspunkt herfra den risikobaserede dimensionering, indsatsledelsen
og myndighedsopgaverne efter beredskabsloven.
Du vil blive ansat i Operativt Område i Sydøstjyllands Brandvæsen. Vi forventer ikke, at du er ekspert i alt, men at du kan
bidrage med din viden dér, hvor den har relevans i forhold til de opgaver, som du løser. Kvalitet, læring og faglighed skal være
nøgleord for dig, og det skal kunne ses i alle dine opgaver, både når du underviser, men også når du gennemfører interne
evaluerings- og læringsprocesser.

OM DIG FORESTILLER VI OS AT
-

-

-

Din faglighed er i højsædet, med fokus på detaljen
Du besidder et højt drive og kan arbejde selvstændigt,
struktureret og målrettet
Du har de relevante beredskabsfaglige kompetencer
eller er indstillet på at gennemføre de nødvendige
uddannelser
Du bliver motiveret af at lave lækre IT-løsninger
som del af opgaveløsningerne og at du derfor
behersker IT på højt niveau
Du er en fagligt dygtig og engageret underviser
Du er en stærk kommunikator i såvel skrift som tale og
formår herigennem at inspirerer og motiverer andre
Du bliver inspireret og får energi af at være blandt
mennesker
Du synes det er spændende at udvikle og dygtiggøre
dig

VI TILBYDER
-

En afvekslende hverdag ved et beredskab i konstant
udvikling og med store ambitioner
Stort selvstændigt ansvar med mulighed for selv at
tilrettelægge dine opgaver og din hverdag
En stilling, med god mulighed for at du kan sætte dit
præg på indholdet i stillingen
Mulighed for personlig og faglig udvikling
Et frit og uformelt arbejdsmiljø, med gode, fagligt
kompetente kollegaer

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Aflønning sker efter principperne om “Ny Løn” og i henhold til
gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen forventes besat den 1. december 2022 eller efter
nærmere aftale.

DINE OPGAVER BLIVER
-

-

Intern kvalitetssikring samt arbejde med læring og
evaluering i hele organisationen
Intern undervisning, herunder tilrettelæggelse og
gennemførelse af lektioner for brandmænd og
holdledere
Gennemførelse af eksterne kurser i Elementær
brandbekæmpelse og Førstehjælp
Droneoperatør og superbruger i droneberedskabet
Udarbejdelse af læringsvideoer
Deltage i udrykninger i dagtimerne

-

Afløsning i døgnvagt (ca. 20 døgnvagter årligt)

-

-

NÆRMERE OPLYSNINGER
Skulle du have spørgsmål til stillingen er du meget
velkommen til at kontakte Direktør René
Hemberg, 51 58 99 79, rmh@sojbv.dk eller
Operativ områdeleder Michael Bruhn,
24 40 24 05, MB@sojbv.dk.

ANSØGNINGSFRIST
Skriftlig ansøgning sendes via link på portalen.
Ansøgningen skal være fremsendt senest den 16.
oktober 2022
1. samtale gennemføres – d. 24. oktober
2. samtale gennemføres – d. 28. oktober
Der udarbejdes personprofil imellem de to
samtalerunder.

Klik her for at ansøge.

