Projektmedarbejder
Vil du være en del af et af Danmarks førende kommunale beredskaber? Et beredskab, hvor hverdagen er spændende og alsidig, og hvor værdier som samarbejde, innovation, kompetence, kvalitet og
ansvar kendetegner dagligdagen og dine kollegaer.
Vi søger netop nu en dygtig projektmedarbejder med gode analytiske evner, som kan understøtte
organisationen, herunder særligt den øverste ledelse i både eksisterende og fremtidige projekter og
den fortsatte udvikling. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Den erfarne og kvalitetsbevidste projektmedarbejder - profil
Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund på eksempelvis bachelorniveau, eller betydelig erfaring fra projekter i den offentlige administration. Erfaring fra eller kendskab til beredskabsområdet
vil være en fordel.
Du er grundig og systematisk i din opgaveløsning, og er i stand til at overskue, bearbejde samt formidle problemstillinger og data. 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
det administrative team, som består af 3 medarbejdere, og du vil referere direkte til den øverste ledelse. Du skal primært arbejde med forskellige interne og eksterne udviklings-, forsknings- og driftsprojekter samt understøtte ledelsen i dette arbejde. Derudover er du fleksibel i forhold til variation i
arbejdsopgaver, og deltager naturligt i organisationens øvrige opgaver, herunder bistår sekretariatet
ved travlhed eller fravær.
Beredskab Øst skal i den kommende tid bl.a. gennemføre en revision af den risikobaserede dimensionering og har løbende et fokus på at udvikle det operative/forebyggende beredskab. Derudover deltager vi i eksterne udviklings- og forskningsprojekter. Opgaver som kræver gode analytiske evner og
et samarbejde på tværs i organisationen og med andre aktører.
Du skal synes, at det beredskabsfaglige område er spændende, og du skal være nysgerrig på at blive
udviklet inden for dette område.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til "Hemmelig" og
opretholde den i hele ansættelsesperioden.
Tiltrædelse den 1. oktober 2019.
Ansøgningen skal sendes til admin@beros.dk sammen med dokumentation for relevant uddannelse
og eksamensbeviser, og skal være os i hænde senest den 7. august 2019 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 16. og 19. august 2019.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte:
Beredskabsdirektør Rasmus Storgaard, tlf. 29 32 50 99 eller rsp@beros.dk
Viceberedskabsdirektør Michael K. Andersen, tlf. 25 16 99 08 eller mka@beros.dk

