
 

 

 

Viceberedskabsinspektør med teknisk baggrund 
søges til Beredskab Øst  

Beredskab Øst søger en dygtig kollega med ansættelse fra den 1. december 2016 eller sna-
rest herefter. Ansættelsen vil som udgangspunkt ske som viceberedskabsinspektør. 
 
Ansættelser sker som et led i en optimering af driftsorganisationen og som følge heraf ønsket 
om reduceret fremadrettet anvendelse af ekstravagter. Desuden skal den valgte kandidat 
kunne udføre en række driftsrelaterede opgaver på køretøjer og materiel.  
 
Din nye arbejdsplads: 

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. 
 
Tjenestested vil være skiftende på de 4 brandstationer i det fælles beredskabsområde, som 
har hovedsæde på brandstationen i Gladsaxe. Den daglige tjeneste vil være en kombination 
af døgnvagter og dagvagter på hverdage. 
 
Beredskab Øst er i konstant udvikling og ønsker at skabe nye og innovative løsninger. Kom-
petenceudvikling af indsatsledere og holdledere er i fuld gang, og i den nærmeste fremtid vil 
der igangsættes yderligere opkvalificering af alle niveauer.   
 
Vi forestiller os, at du er uddannet lastvognsmekaniker, industritekniker, maskinmester eller 
har lignende teknisk baggrund. 
 
Primære arbejdsopgaver: 

Driftsopgaver 

• Foretage vedligehold af brandpumper 
• Foretage smøring og kontrol af drejestiger 
• Foretage mindre mekaniske reparationer på fx jalousilåger, ventiler mv. 
• Foretage gennemgang af el-værktøj, hydraulisk værktøj mv. 
• Foretage omskoling af brandmandskab og uddannelse i egenkontrol mv. 

 
Operative opgaver 

• Varetagelse af 1-2 døgnvagter om ugen på hverdage på 1-2 af områdets 4 døgnbe-
mandede brandstationer, hvor du vil have funktion som brandmester. 

• Deltage i den daglige drift, uddannelse og undervisning af bl.a. brandmandskab.  
 
Vores forventninger er, at du: 



 

 

 

 

• Er uddannet brandmand, evt. holdleder brand. 
• Har kendskab til og eventuelt er uddannet til godkendelse af: 

o Drejestiger 
o Hydradisk værktøj 
o Kæder, wire og andet løfte-/spilmateriel 
o Brandpumper 
o Elektrisk håndværktøj 
o Faldsikring 
o Stiger og stilladser 

 
• Har mod på både at arbejde selvstændigt og i teams i en travl hverdag 
• Har gode samarbejdsevner og søger løsninger og dialog i det daglige arbejde 
• Er opsat på at bidrage til en god social og faglig trivsel i det samlede beredskab 
• Kan gennemføre Beredskabsstyrelsens fysiske test med tilfredsstillende resultat (i hele 

ansættelsesperioden) 
• Kan opnå sikkerhedsgodkendelse til "Hemmelig", og kan opretholde den i hele ansæt-

telsesperioden 
• Har stort kørekort og gerne til trailer 

 
Vi kan tilbyde: 

• En arbejdsplads i konstant udvikling med et større arbejdsfællesskab, hvor det bered-
skabsfaglige niveau og kompetenceudvikling er i fokus og samtidig skabe mulighed for 
god personlig og faglig udvikling 

• Mulighed for at præge udførelsen og udviklingen af det beredskabsfaglige arbejde i et 
moderne beredskab 

• Gode kollegaer og spændende opgaver 
 
Tiltrædelse den 1. december 2016. 
 
Ansøgningen skal indsendes til post@beros.dk sammen med dokumentation for relevant ud-
dannelse og skal være os i hænde senest den 21. oktober 2016 kl.12:00. 
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 26. oktober 2016. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
 
Beredskabschef Rasmus Storgaard, telefon 29 32 50 99 eller rsp@beros.dk 
Viceberedskabschef Michael Andersen, telefon 25 16 99 08 eller mka@beros.dk 
Beredskabsinspektør Nikolaj Marquart, telefon 21 46 82 21 eller mq@beros.dk 
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