Genopslag
Beredskabskollegaer …
Vil du være en del af et af Danmarks førende beredskaber? Et beredskab, hvor hverdagen er spændende og alsidig, og hvor værdier som samarbejde, innovation, kompetencer, kvalitet og ansvar kendetegner dagligdagen og dine kollegaer.
Vi søger netop nu en sagsbehandler, som kan være med til at understøtte fortsat udvikling og løse
kerneopgaverne inden for det brandforebyggende område.

Den erfarne og kvalitetsbevidste brandforebyggende profil – sagsbehandleren
Vi forestiller os, at du er beredskabsinspektør i et beredskab, byggesagsbehandler i en kommune,
brandrådgiver i det private eller måske noget helt andet. Du er sikkert i besiddelse af en akademisk
uddannelse som f.eks. konstruktør, ingeniør eller lignende - gerne suppleret med relevant brandteknisk uddannelse.
Du er grundig og systematisk i din opgaveløsning, og du sætter en ære i ordentlighed og ønsker at
samarbejde i en god dialog til gavn for en fælles løsning. Du forstår at brænde igennem med dine
budskaber og nyder anerkendelse for din faglighed.
Du bliver tilknyttet vores kompetencecenter på brandstationen i Gladsaxe, hvor du bliver en del af
teamet af brandforebyggere, som behandler myndighedssager og yder rådgivning om brandspørgsmål til myndighederne og rådgivere.
I det omfang at du har lysten og evnerne, vil du også kunne indgå i det operative beredskab i en nærmere aftalt vagtform.
For profilen gælder det, at du synes det beredskabsfaglige område er spændende og er nysgerrig på
at blive udviklet inden for dette område.
Det er en forudsætning for ansættelsen,


at du kan gennemføre Beredskabsstyrelsens fysiske test med tilfredsstillende resultat (i
hele ansættelsesperioden),



at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til "Hemmelig" og opretholde den i hele ansættelsesperioden.

Tiltrædelse den 1. januar 2019.
Ansøgningen skal sendes til admin@beros.dk sammen med dokumentation for relevant uddannelse
og eksamensbeviser, og skal være os i hænde senest den 5. november 2018 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 21. og 22. november 2018.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte:
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

