
Brand- og Sikringskonsulent 

Har du lyst til at arbejde med at understøtte Halsnæs Kommunes velfærd til borgere og brugere ved at 
sikre brandsikkerheden i de kommunale ejendomme? Trives du i en foranderlig hverdag, hvor du skal 
samarbejde med en lang række aktører på tværs af afdelinger for at skabe resultater? Så har vi jobbet 
til dig i Halsnæs Kommunes Bygningsdrift. 

Som Brand- og Sikringskonsulent skal du primært varetage opgaver inden for brandsikring og 
egenkontrol af brandsikkerheden i de kommunale ejendomme efter BR-18. Der vil også være opgaver 
med sikring, herunder alarmer, adgangskontrol og overvågning, hvor erfaring med området vil være en 
fordel, men ikke et krav. 

Som en del af brandsikringen skal du sikre implementering af drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner 
for brandområdet, jf. bygningsreglementet afsnit 5, samt tage del i opgaverne med kontrol af 
brandsikkerhed på vores ejendomme. 

Du skal sikre implementering af egenkontrol, herunder fordeling mellem de kontroller som skal 
foretages af de daglige ledere og tekniske servicemedarbejder på ejendommene, og de kontroller som 
skal foretages af dig. Herunder skal du udarbejde arbejdsgangsbeskrivelser for efterfølgende og efter 
instruktion at uddelegere kontroller til ledere og tekniske servicemedarbejdere. 

Du bliver bindeleddet mellem Bygningsdriften, vores beredskab (Frederiksborg Brand og Redning) og 
bygningsmyndigheden samt vores udførende tekniske servicemedarbejdere inden for brandområdet. 

Du har et indgående kendskab til lovgivningen på området og finder det naturligt at holde dig opdateret, 
så du sikrer, at opgaven udføres og efterlever de til enhver tid gældende regler på området. Samtidig 
må du gerne have blik for forsikringsselskabernes stadigt stigende krav til sikring og kontrol af 
bygninger. 

Du får ansvar for udvikling og vedligeholdelse af brandsikkerheden, egenkontrol af brand samt 
opfølgning på vores drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner i vores FM-system (DaluxFM). Derfor har 
vi brug for en erfaren medarbejder med bygningsfaglig eller teknisk baggrund, som formår at løse både 
de daglige opgaver og samtidig arbejde med udvikling af området. 

Du bliver en del af et team, der arbejder med drift og vedligehold samt energioptimering af de 
kommunale bygninger. Det er kendetegnende for kulturen i afdelingen, at vi tænker i helheder og spiller 
hinanden gode gennem vidensdeling. Vi tilbyder et uformelt og humørfyldt arbejdsmiljø samt et stærkt 
fagligt miljø med rum for sparring og erfaringsudveksling. 
 
 



Dine kvalifikationer til stillingen som Brand- og Sikringskonsulent 
• Du har gerne en bygningsfaglig eller teknisk baggrund, samt erfaring med brand- og 

sikringsområdet. Har du erfaring fra en lignende stilling, er det en fordel. 
• Du kan håndtere både egne projekter og diverse akutte problemstillinger i en kompleks hverdag 

med mange sideløbende opgaver. 
• Du vil arbejde med udvikling og planlægning og vil være med til at sætte retning og struktur på 

vores fremtidige egenkontrol af brandforhold samt udvikling af drifts-, kontrol- og 
vedligeholdelsesplaner. 

• Du evner at arbejde selvstændigt og bidrager naturligt til samarbejdet i teamet. 
• Du har gennemslagskraft og evner at holde fremdrift i en kompleks og sammensat 

opgaveportefølje. 
• Det er i øvrigt et krav, at du har almindeligt kørekort (kategori B). 
• Du har humor, da det også skal være sjovt at gå på arbejde – og du vil dine kolleger, høj som 

lav. 

Om Område for Ejendomme, Faciliteter og Arealer, herunder Bygningsdrift 
Område for Ejendomme er en forholdsvis ny organisation, der blev stiftet ved en politisk beslutning 
primo 2019. Området omfatter Bygningsdrift, Bygherrerådgivere, Rengøringsafdelingen samt Natur og 
Vej. Områdets overordnede formål er at understøtte kommunens forskellige funktioner med fysiske 
rammer og intern service. Området udvikler sig, og vi arbejder bl.a. med en professionalisering af 
projektledelse og styring, hvor du bliver en vigtig medspiller i den udvikling. 

Ejendomsporteføljen består af godt 180.000 m2 fordelt på 123 ejendomme. Vi har mange skønne 
bygninger som fx koncertstedet Gjethuset, der tidligere har været kanonstøberi. Vi har en række 
historiske bygninger bl.a. i Krudtværksområdet i Frederiksværk og Knud Rasmussens Hus i Hundested 
samt en flot fredet bygning, Palæet, der ligger mellem kirken og Gjethuset i Frederiksværk. 
 
Om Halsnæs Kommune 
Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i 
Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, 
og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og 
være sig selv. 
 
Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri 
arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk eller på 
vores LinkedIn-profil. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller 
etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst samt efter principperne om Ny Løn. 

http://www.halsnaes.dk/
https://www.linkedin.com/company/halsnaes-kommune


Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder for Bygningsdrift Henrik Greve 
Jørgensen på telefon 2058 7579. 
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