
 

 

  

 

 

Beredskab Øst søger en viceberedskabsinspektør til operativt virke og kursus-
afvikling   

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.  

I en nyoprettet stilling søger vi en medarbejder, som på kombineret døgn- og dagvagt skal indgå i det 
operative virke som brandmester på døgnvagt, og samtidig være ansvarlig for vores eksterne kursus-
afvikling.  

Du skal stå for planlægning, afvikling og opfølgning af vores eksterne kurser for kommunale samar-
bejdspartnere, hvor vi oplever en stigende efterspørgsel. Kurserne omfatter hovedsageligt kurser i 
elementær brandbekæmpelse samt førstehjælpskurser, men også andre brugerspecifikke kurser. Op-
gaven har tidligere været udført, dels af fastansatte, som har udført opgaven ved siden af deres øv-
rige ansvarsområder, dels af eksterne timeansatte instruktører. Opgaveløsningen ønskes nu tydeligt 
forankret, og tiden frigjort for øvrige ansatte. 

Sideløbende skal du have et antal døgnvagter som brandmester (30-40 årligt), som primært vil ligge 
på hverdage. Det fordrer, at du har et højt fagligt niveau og kendskab til beredskabsområdet, herun-
der virker eller har virket i funktionen som holdleder i et beredskab eller ved Beredskabsstyrelsen. På 
døgnvagten skal du deltage i den daglige opgavevaretagelse med det øvrige vagthold, herunder i 
øvelser og udrykninger.  

Det forventes, at du har interesse for redningsberedskabets virke og er motiveret for at skulle indgå i 
vores.  

Vi ser gerne, at du har følgende baggrund/kompetencer: 
• Kan arbejde med strukturerede arbejdsgange  
• Du er en faglig dygtig og engageret underviser med undervisningserfaring  
• Du er god til at omgås mennesker, og dit væsen og personlighed fanger kursisterne 
• Uddannet førstehjælpsinstruktør  
• Grundlæggende instruktørkompetencer, f.eks. voksenpædagogisk grunduddannelse 
• Er IT kyndig og behersker Office pakken på brugerniveau  
• Har en opdateret holdlederuddannelse, gerne med flere års operativ erfaring  
• Har kørekort til kat. B og C. 

 

Dine opgaver bliver følgende:   
• Dagligt ansvar for ekstern kursusafvikling  
• Klargøre og vedligeholde kursusmateriale  
• Udvikle undervisningsmateriale og undervisningsformer 
• Afvikling af eksterne kurser som instruktør  
• Deltage i brandmesterfunktionen 
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Vi er 30 ansatte, der i tæt samarbejde med ca. 160 fuldtids- og deltidsbrandfolk i Falck sikrer den 
daglige tryghed for de omkring 300.000 indbyggere, som betjenes fra fire døgnbemandede brandsta-
tioner 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. Vi afholder omkring 100 kurser om året 
med omkring 1500 deltagere. 

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

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Der er tale om en fuldtidsstilling i kombineret døgn- og 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 ar-
bejdstiden. Der er betalt frokostpause, fri uniform og flere personalegoder.   

Arbejde udenfor normal arbejdstid må påregnes i et vist omfang (sen eftermiddag og aften). 

Dit primære tjenestested bliver på brandstationen i Gladsaxe, Vandtårnsvej 59, 2860 Søborg, hvor 
kursusmateriel er placeret, mens afviklingen fortrinsvist vil ske ude på institutioner mv. På brandsta-
tionen i Gladsaxe er ligeledes vores kompetencecenter, administration og ledelsen placeret.  

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, ligesom det er en forudsætning, at du kan klas-
sificeres som hemmelig. For varetagelse af det operative virke skal du kunne gennemføre en fysisk 
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.  

 


