
 

 

 

Beredskab Øst søger Bygningskonstruktørpraktikant 

Beredskab Øst søger en bygningskonstruktørstuderende, som skal i praktik i efterårs seme-
steret 2017.  
 
Hvem er Beredskab Øst 
Beredskab Øst er et fælleskommunalt beredskab for kommunerne Ballerup, Gentofte, Glad-
saxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk, som blev besluttet af kommunerne i efteråret 2014, og har 
været i drift siden den 1. januar 2016. 
 
Beredskab Øst har hovedkontor på brandstationen i Gladsaxe, og derudover har vi kontorer 
på brandstationerne i Ballerup, Gentofte og Lyngby. 
 
Dine arbejdsopgaver 
Som praktikant i Beredskab Øst indgår du som en del af vores myndighedsafdeling. Du får din 
daglige gang på vores hovedkontor i Gladsaxe og/eller på brandstationen i Gentofte, kombi-
neret med opgaver i de fem kommuner.  
 
Du får tilknyttet dygtige og erfarne mentorer, som vil hjælpe og guide dig hele vejen, for der-
med at skabe de bedste betingelser for et spændende og lærerigt praktikforløb.  
 
Dine opgaver i praktikken vil være: 
• Gennemføre brandsyn under supervision  
• Udarbejde brandsynsrapporter 
• Statistik om brandsyn, tendenser mv. 
• Rådgivning til bygningsmyndighederne 
• Udarbejde og kvalitetssikre standardvilkår og skemaer 
• Understøtte fortsat udvikling af vores fagsystem 
• Opfølgning på inspektionsrapporter 
• Hjælpe med kampagner i beredskabet 
• Assistance til forefaldende opgaver i myndighedsafdelingen 
 
Vores forventninger er, at du: 
• Er selvstændig, fleksibel og energisk  
• Er pligtopfyldende og har en god indstilling 
• Behersker gode kommunikationsevner både skriftlig og mundtlig 
• Har interessen for redningsberedskabet og gerne en uddannelse inden for området evt. 

værnepligt ved Beredskabsstyrelsen eller højere niveau  
 
Vi kan tilbyde 
Udover nogle spændende arbejdsopgaver, tilbyder vi Beredskabsstyrelsens ”Brandteknisk 
Grunduddannelse”, som en del af praktikopholdet.  
 
Kurset afholdes på Beredskabsstyrelsens kursuscenter i Snekkersten i perioden fra den 7.-
11., 14.-17. og 28.-31. august 2017, i alt 13 kursusdage, afsluttende med eksamen (kompe-
tencer kan dog kun opnås med en beredskabsfaglig baggrund på minimum holdlederniveau). 



 

 

 

 

Efter gennemført kursus, vil du kunne assistere vores brandforbyggende medarbejdere med 
en række opgaver.  
 
Deltagelse som observatør i det operative arbejde kan ske i et passende omfang, hvis det har 
interesse.  
 
Ansøgning 
Ansøgning skal sendes til post@beros.dk og skal være os i hænde senest den 1. maj 2017 
kl.12:00.  
 
Praktiksamtaler afholdes uge 19, 2017. 
 
Har du spørgsmål vedrørende praktikstillingen så kontakt venligst:  
Viceberedskabsinspektør og bygningskonstruktør Jonas Petersen, tlf. 24 99 72 03 eller 
jpe@beros.dk 
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