
 

 

  

 

 

Beredskab Øst søger en medarbejder til vores nyoprettede logistikcenter  

Vil du være en del af en spændende udvikling i et af Danmarks førende beredskaber, hvor hverdagen 
er alsidig, og hvor værdierne samarbejde, innovation, kompetencer, kvalitet og ansvar kendetegner 
dagligdagen og dine kollegaer, så har du muligheden nu. Kom med på rejsen og få indflydelse på 
etableringen af et nyt logistikcenter, som skal servicere Beredskab Østs operative beredskab.  

I en nyoprettet stilling søger vi en medarbejder på dagvagt til vores kommende logistikcenter. Du skal 
være med til at servicere Beredskab Østs fire brandstationer i samarbejde med en kollega, som er i 
logistikcentret på nedsat tid. Du bliver omdrejningspunktet omkring bestilling, servicering og distri-
buering af vores materiel mellem stationerne, og du får som ansvarsområde, at vores materiel til 
driften kører optimalt.     

Logistikcenteret vil bl.a. indeholde vaskeri til mundering og røgdykkerudstyr samt lager for munde-
ring, røgdykkerudstyr, materiel, herunder reserve- og øvelsesmateriel. I tilknytning til logistikcenteret 
er vores udstyr til ekstern kursusafvikling, hvortil der samtidig med denne stilling er opslået endnu en 
stilling. 

Det forventes, at du har interesse for redningsberedskabets virke og er motiveret for at skulle indgå i 
vores deltidsberedskab, når du er på arbejde på stationen i Gladsaxe. Der er ikke krav om, at du skal 
kunne indgå i beredskabet efter din arbejdstids ophør, men er det muligt, så er du velkommen.     

Vi ser gerne, at du har følgende baggrund/kompetencer: 
• Håndværksmæssig baggrund    
• Kan arbejde med strukturerede arbejdsgange  
• Har interesse i og flair for teknik 
• Er IT kyndig og behersker Office pakken på brugerniveau  
• Er opdateret funktionsuddannet brand, og gerne suppleret med holdlederuddannelse  
• Har kørekort til kat. B og C. 

 

Dine opgaver bliver følgende:   
• Dagligt ansvar for logistikcenteret 
• Bestilling af materiel hos eksterne leverandører 
• Service og vedligehold, herunder småreparationer af materiel 
• Lovpligtige eftersyn på materiel 
• Den daglige kontakt til de virksomheder, der servicerer/reparerer dele af vores materiel  
• Service og vedligehold af uddannelsesmateriel  
• Klargøre og udlevere bestilt kursusmateriel  
• Ind- og udlevering af materiel og mundering  
• Vask og rengøring af udstyr  
• Indgå som brandmand på 2. udrykningen i dagtimerne (og holdleder, hvis kompetencerne 
besiddes). 
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Vi er 30 ansatte, der i tæt samarbejde med ca. 160 brandfolk i Falck sikrer den daglige tryghed for de 
omkring 300.000 indbyggere, som betjenes fra fire døgnbemandede brandstationer i henholdsvis 
Ballerup, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby.  

De ansatte fungerer alle i det operative beredskab, og varetager opgaven som holdleder på delt 
døgn- og dagvagt og/eller som indsatsleder. Hovedparten af medarbejderne har arbejdsopgaver in-
den for brandforebyggelse med varetagelse af brandsyn. 

Falck leverer brandmandskabet, således at vagtholdet består af en brandmester fra Beredskab Øst og 
5 brandfolk fra Falck, som alle er på døgnvagt på de 4 brandstationer. Derudover leverer Falck 2. 
udrykning på 3 af brandstationerne, som består af deltidsansatte brandfolk.  

Det forventes, at Beredskab Øst indgår aftale med Falck om, at der på stationen i Lyngby foretages 
eftersyn og kontrol af røgdykkerudstyr, herunder fyldning af røgdykkerflasker, således at den opgave 
på nuværende tidspunkt ikke vil være en del af logistikcenteret, men der vil være et tæt og dagligt 
samarbejde. 

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Der er tale om en fuldtidsstilling i dagvagt, og aflønning sker efter gældende overenskomst og efter 
principperne i Ny Løn. 

Der er aftalt flekstidsordning, hvor der er stor grad af frihed til, at medarbejderne selv planlægger 
arbejdstiden. Der er betalt frokostpause, fri uniform og flere personalegoder.   

Dit daglige tjenestested bliver på brandstationen i Gladsaxe, Vandtårnsvej 59, 2860 Søborg, hvor det 
kommende logistikcenter placeres. På brandstationen i Gladsaxe er ligeledes vores kompetencecen-
ter, administration og ledelsen placeret.  

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, ligesom det er en forudsætning, at du kan 
klassificeres som hemmelig. For varetagelse af det operative virke skal du kunne gennemføre en fy-
sisk test. Disse forhold skal kunne opretholdes gennem hele ansættelsen.  

 

Ansøgning 

Tiltrædelse den 1. januar 2022.  

Ansøgningen skal sendes til post@beros.dk sammen med dokumentation for relevant uddannelse, 
og skal være os i hænde senest den 22. november 2021 kl. 10:00.  

Ansættelsessamtaler afholdes den 25. og 26. november 2021.  

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så er du meget velkommen til at kontakte:  

Beredskabsdirektør Rasmus Storgaard, tlf. 29 32 50 99 eller  

Viceberedskabsdirektør Michael K. Andersen, tlf. 25 16 99 08. 


