Information fra
Operativ Driftssektion

Station Middelfart
Trekantområdets
Brandvæsen

Deltidsansat brandmand - Vil du være med til at redde liv og skabe tryghed?
Trekantområdets Brandvæsen søger en nye deltidsbrandmænd til stationen i
Middelfart med tiltrædelse den 1. maj 2019 eller snarest derefter.
Som deltidsansat brandmand skal du løse beredskabsmæssige opgaver i forbindelse
med brand, redning og miljøuheld. Du kan endvidere eventuelt indgå i brand- og sikkerhedsvagter.
Du skal bo og arbejde inden for en rimelig afstand fra brandstationen på
Mandal Alle 19. Din arbejdsgiver skal endvidere være indstillet på, at du forlader din
arbejdsplads for at deltage i udrykningerne.
Hos os bliver du en del af Trekantområdets sikkerhedsnet, hvor nøgleordene er tryghed, høj faglighed og gensidig respekt. Det stiller krav til os som individer og som
team.
Derfor ønsker vi en person der har følgende faglige profil:
- Funktionsuddannelse – Indsats (eller villig til at gennemføre denne),
- Kørekort minimum kategori ”B”, (gerne ”C”)
- Gerne en faglig uddannelse, eller tilsvarende kompetencegivende kurser,
- Gerne yderligere beredskabsfaglige uddannelser.
Herudover skal du have følgende personlige kompetencer:
- Robust, ansvarlig og respektfuld,
- Ærlig, åben og tolerant,
- Forandringsparat, med forståelse for at brandvæsnet er en arbejdsplads i
konstant udvikling,
- Have gode samarbejdsevner, med forståelse for det tværfaglige samarbejde.
For at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø for dig
og dine kolleger, vil der blive stillet krav til din fysiske formåen fx gennem halvårlige
styrke-, funktions- og kredsløbstests.
Løn efter gældende overenskomst og regler om Ny Løn.
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Ansøgningen skal sendes på job@trekantbrand.dk. Ansøgning mærket ”Deltidsansat brandmand – station Middelfart” skal indsendes senest onsdag den 11. april 2019
kl. 12,00. Ansættelsessamtaler forventes gennemført torsdag den 18. april 2019 Ved
samtaler stilles der krav om fremvisning af straffeattest.
Nærmere oplysninger omkring stillingen kan fås ved henvendelse til stationsleder
Dennis Thode på telefon 24 44 20 35. Yderligere information kan findes på brandvæsnets hjemmeside www.trekantbrand.dk
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