
  

 
 

 
 
 
Storstockholms brandförsvar söker studenter till 
sommarprojekt 

Är du intresserad av att prova att jobba inom räddningstjänsten? I så fall ska du söka 

sommarprojekt på Storstockholms brandförsvar. Under sommaren 2018 behöver vi 

förstärkning för att kunna genomföra några utvecklingsprojekt där du har möjlighet att vara 

med. 

Storstockholms brandförsvar arbetar i en expansiv region med en bredd inom samhällsskydd och 
beredskap. Vi är ett räddningstjänstförbund som arbetar med en rad olika spännande 
utvecklingsprojekt inom räddningstjänst i våra tio medlemskommuner i Stockholms län. Vi arbetar 
dagligen med den komplexa samhällsutvecklingen i form av höga byggnader, tunnlar, anläggningar 
under mark, arenor osv. 

Sommarprojekten kommer genomföras hos avdelningen Riskhantering där vi bland annat arbetar 
med samhällsplanering, riskhantering, tillsyn och stöd till enskilda. Du kommer utgå från Johannes 
brandstation som ligger i centrala Stockholm. 

Vi söker dig som: 

 Studerar till brand- och/eller civilingenjör inom riskhantering/brandteknik eller motsvarande. 

 Är nyfiken på hur det är att arbeta inom räddningstjänsten. 

 Är bra på att arbeta självständigt. 

 Är utåtriktad och vill vara med och utveckla räddningstjänsten. 

Inriktningen på årets utvecklingsprojekt kommer dels vara en förstudie om undermarksanläggningar 
inom SSBF:s verksamhetsområde. Idag finns det ett stort antal olika undermarksanläggningar med 
varierande utformning. I ett led att utveckla SSBF metoder för att genomföra effektiva 
räddningsinsatser i undermarksanläggningar är vi i behov av att göra en förstudie om vilka olika 
utformningar som förekommer. Dels kommer ett utvecklingsprojekt handla om analys av 
genomförda olycksutredningar. Projektet kommer gå ut på att jämföra föreslagna åtgärder från 
genomförda utredningar och undersöka möjligheterna till strukturering och systematisering av de 
föreslagna åtgärderna. 

Omfattningen av våra sommarprojekt är vanligtvis 6-8 veckor med start i juni och slut i augusti. 
Projekten bedrivs självständigt men med stöttning från handledare.  

Lön efter överenskommelse. 

För ytterligare frågor kring ovanstående är du välkommen att kontakta   
Daniel Olsson, daniel.olsson@ssbf.brand.se eller Mårten Markselius, 
marten.markselius@ssbf.brand.se.  

Din ansökan om projektanställning märkt med dnr 211-283/2018 vill vi ha tillsammans med ditt 
personliga brev och CV senast 2018-03-30 till: registrator@ssbf.brand.se. 

 

Storstockholms brandförsvar - vi skapar trygghet! 
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar (SSBF) omfattar tio kommuner: Danderyd, Lidingö, 

Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Vi är Sveriges 

största brandförsvar, och vårt mål är att skapa trygget för de som bor, verkar och vistas i våra 

kommuner. Läs mer påwww.storstockholm.brand.se 
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