
 

 

 

Beredskabsinspektører til Beredskab Øst  
Beredskab Øst søger 2 nye kollegaer med ansættelse fra den 1. juni 2017. 
  
Ansættelserne sker som følge af, at 2 medarbejdere har søgt nye udfordringer samt et ønske 
om at styrke organisationen på det brandforebyggende og brandtekniske område. 
 
Din nye arbejdsplads  
Beredskab Øst er et fælleskommunalt beredskab for kommunerne Ballerup, Gentofte, Gladsa-
xe, 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 en eller flere af 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 efter en nærmere aftalt model. 
  
Beredskab Øst er i konstant udvikling og ønsker at skabe nye og innovative løsninger. Kom-
petenceudvikling på operativt niveau er i fuld gang, og i den nærmeste fremtid vil der igang-
sættes yderligere opkvalificering af alle niveauer, ligesom at videreuddannelse på det brand-
forebyggende område er i konstant fokus.  
 
Primære arbejdsopgaver 
 
Myndighedsopgaver og forebyggende opgaver  
I tæt samarbejde med beredskabets øvrige brandforebyggende medarbejdere skal du udføre 
følgende opgaver:  

• Brandteknisk sagsbehandling efter beredskabslovgivningen 
• Rådgivning af bygningsmyndighederne i de 5 kommuner i særligt komplicerede sager 
• Dialogbaseret brandsyn og rådgivning 
• Undervisning, internt og eksternt – også uden for normal arbejdstid  

 
Operative opgaver  

• Varetagelse af et antal døgnvagter om måneden (mandag til fredag) på 1 af områdets 
4 døgnbemandede brandstationer, hvor du vil have funktion som brandmester – antal-
let vil tilpasses den enkelte ansøger 

• For den rette kandidat vil deltagelse i indsatsledervagten være muligt, hvorfor bopæl 
indenfor dækningsområdet vil være en fordel. Overnatning på brandstation vil dog 
være muligt 

• Deltage i den daglige drift, uddannelse og undervisning af bl.a. brandmandskab på 
døgnvagter 

 
Vores forventninger er, at du  

• Har en akademisk uddannelse som ingeniør eller bygningskonstruktør og har erfaring 
med det brandforebyggende arbejde fra lignende arbejdsplads 

• Er uddannet i og har erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn 



 

 

 

 

• Er uddannet holdleder og gerne indsatsleder, og har erfaring med virke i denne funkti-
on 

• Udviser et højt beredskabsfagligt niveau og arbejder struktureret og målrettet 
• Har gode kommunikationsevner og gennemslagskraft  
• 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 opretholde den i hele ansættelses-

perioden 
 
Vi kan tilbyde  

• En arbejdsplads i konstant udvikling med et større arbejdsfællesskab, hvor det bered-
skabsfaglige niveau og kompetenceudvikling er i fokus 

• 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. juni 2016.  
 
Ansøgningen skal sendes til post@beros.dk sammen med dokumentation for relevant uddan-
nelse og eksamensbeviser, og skal være os i hænde senest den 3. april 2017 kl.12:00.  
 
Ansættelsessamtaler afholdes den 25. april 2017.  
 
Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst:  
Beredskabschef Rasmus Storgaard, tlf. 29 32 50 99 eller rsp@beros.dk  
Viceberedskabschef Michael K. Andersen, tlf. 25 16 99 08 eller mka@beros.dk 
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