
 

  
 

 
 

Beredskabsassistent / Mekaniker til Nordsjællands Brandvæsen  
  
Nordsjællands Brandvæsen søger beredskabsassistent med 
mekanikerbaggrund til fuldtidsberedskab i dagtimerne  
  
Til vores dagberedskab søger vi en mekaniker, der skal indgå i vores daglige 
beredskab på hverdage.  
 
Du vil blive en del af et team, der bidrager til at udvikle og kvalitetssikre 
vores operative beredskab. Du motiveres af opgaver som at reparere og 
vedligeholde materiel og køretøjer, samtidig med at du indgår i vores 
operative beredskab.  
 
Du vil fortrinsvist skulle arbejde fra Station Hørsholm, hvor vi har ét af to 
dagberedskaber allokeret. Dagvagter er 10 timers vagter i tidsrummet kl. 
07.00 – 17.00. Stillingen er med udgangspunkt i en 37 timers stilling med 
variation over antallet af timer pr. uge i vagtturnus, overvejende 3-4 dages 
arbejdsuge. 
 
Dit primære arbejdsområde er forankret i beredskab med fokus på 
reparation og vedligehold at Nordsjællands Brandvæsens mange forskellige 
køretøjer og materiel. 
    
Du skal være klar på en til tider omskiftelig hverdag med mange 
forskelligartede opgaver, hvilket kræver, at du kan arbejde selvstændigt og 
struktureret og er i stand til at levere god service både internt i 
organisationen og over for vores ejerkommuner. 
  
Arbejdsopgaver: 
 

• Indgå som chauffør eller brandmand på udrykninger 

• Deltage ved afholdelse af øvelser i dagligdagen 

• Deltage i stationens daglige drift, herunder eftersyn og vedligeholdelse 
af materiel og køretøjer 

• Medvirke til at vedligeholde og reparere brandvæsenets øvrige 
køretøjer 

• Medvirke til at udarbejde instrukser, vejledninger og videoer til internt 
brug 

• Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner 

• Understøtte drift af serviceopgaver 
 
Kvalifikationer:  
 

• Beredskabsfagligt minimum funktionsuddannelse indsats/brand 
(vedligeholdt) 



 

  
 

 
 

• Uddannet auto- eller lastvognsmekaniker eller autoelektromekaniker 

• Fordelagtigt at du er fortrolig med autoelektroarbejde   

• Fortrolig med IT på brugerniveau, herunder Office-pakken 

• Besidder et gyldigt kørekort (kategori B, BE og C) 

• Taler og skriver dansk 

• God til at formulere dig i både skrift og tale 
  
Vi tilbyder:  

• En hverdag med beredskab i fokus 

• Mulighed for selv at sætte dit præg på stillingen  

• En høj grad af selvstændighed i opgavevaretagelsen 

• Et afvekslende arbejde i et dynamisk miljø med engagerede kolleger i 
en virksomhed, der stadig er under udvikling 

  
Som person skal du være:  

• Ansvarsfuld og have lysten til at tage ejerskab på dine opgaver, som du 
altid udfører professionelt 

• En teamplayer 

• En god kollega, der er loyal, mødestabil og fleksibel 

• Struktureret og robust – også i pressede situationer 

• Serviceminded og klar til at hjælpe  

• Bidrager til et uformelt og godt arbejdsmiljø på tværs af afdelinger 
  
Ansøgning 
Ansøgning vedlagt CV sendes til nsbv@nsbv.dk  
 
Mærk: ”Ansøgning – Beredskabsassistent / Mekaniker til dagberedskab” 
Motiver din ansøgning med, hvorfor Nordsjællands Brandvæsen skal 
ansætte lige præcis dig som beredskabsassistent. 
 
Ansøgninger skal være os i hænde senest den 30. december 2022 kl. 12.00. 
  
Tiltrædelse 
Stillingen forventes besat pr. 1. marts 2023 eller hurtigst muligt derefter. 
  
Ansættelsessamtaler 
Afholdes med et ansættelsesudvalg medio januar 2023.  
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Ny Løn og gældende overenskomst.  
Der skal kunne forevises en straffeattest/børneattest ved samtalen.  
  
Yderligere information 
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte operativ chef Claus 
Larsen på tlf.: 40 82 17 59 eller på mail clau@nsbv.dk  
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Generelt om Nordsjællands Brandvæsen 
Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab efter 
§ 60 i styrelsesloven for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal 
Kommuner. Beredskabets udrykningsområde dækker et geografisk areal på 
287 km² og knap 150.000 borgere.  
 
Den primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på 
personer, bygninger og miljøet ved ulykker og katastrofer.  
 
Nordsjællands Brandvæsen løser derudover en række andre opgaver i form 
af bl.a. hjælpemiddelcentraler, vagtcentral, servicevagt, kørselsafdeling 
samt uddannelses- og kursusvirksomhed.  
 


