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Brandingenjör Specialist till Enheten för 
Samhällsplanering  

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, 
Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 790 000 invånare. I 
dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor. Vårt uppdrag 
innebär att förebygga och begränsa olyckor, genomföra räddningsinsatser samt arbeta aktivt med 
samhällets risk- och hotbildsanalyser. RSG deltar i räddningstjänstens utveckling genom 
samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.  
Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsplats med 850 anställda där idéer och initiativ 
är välkomna. Om du gillar att arbeta för och med människor kommer du att trivas här. Vi strävar 
efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk 
och kulturell mångfald ger. Friskvård är viktigt för oss och alla medarbetare har tillgång till olika 
träningsaktiviteter på arbetsplatsen. 
 

Arbetsbeskrivning 
Göteborgsregionen växer så det knakar, både över och under mark. Det ställer stora 
krav på en hållbar samhällsplanering och effektiv kommunikation mellan alla aktörer. 
Det ligger an på oss inom Räddningstjänsten Storgöteborg att vara de som tänker efter 
före och ser det andra inte tänkt på. Vi är bra på det. Vi samarbetar mellan kommunerna 
och tänker på säkerheten för nästan 800 000 personer. Nu öppnar vi dörren och 
välkomnar fler in i vår gemenskap. 

 

Som brandingenjör specialist på Enheten för Samhällsplanering kommer du med på vår 
utvecklingsresa inom samhällsplanering. Du kommer att vara organisatoriskt placerad 
inom Avdelningen för myndighetsärenden som ansvarar för tillsyn, 
brandskyddskontroll och tillståndshantering, brand- och riskhänsyn i 
samhällsplaneringen samt information och rådgivning till allmänhet och 
verksamhetsutövare.  
Uppdraget som brandingenjör specialist innebär att samordna utveckling och 
kvalitetssäkring av Räddningstjänsten Storgöteborgs roll inom kompetensområdet 
samhällsbyggnad och byggnadstekniskt brandskydd. Du kommer att vara en 
kunskapsresurs och stödja enhetens brandingenjörer i remissarbetet som sakkunnig i 
brand- och räddningsfrågor. I arbetet ingår att initiera, samordna och driva projekt, 
koordinera aktiviteter inom enhetens kompetensområden både inom interna och 
externa nätverk samt utveckla lösningar för att följa upp och utveckla effektivare 
arbetsmetoder och styrdokument inom huvudsakligen plan- och byggprocesser. Vid 
behov kommer du även att medverka i organisationens övergripande 
olycksförebyggande arbete. Som medarbetare hos oss kommer du att bli en del av en 
organisation som värdesätter öppenhet och dialog, god gemenskap och en balans mellan 
arbetsliv och fritid.  
 

 



 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som är Brandingenjör med examen från teknisk högskola och har flerårig 

erfarenhet av arbete inom samhällsbyggnad, brandtekniskt brandskydd och plan- och 

byggprocesser. Du har även erfarenhet av att leda projekt eller grupper. Du har en god 

pedagogisk förmåga, kan producera dokument av hög språklig kvalitet och har goda 

kunskaper i Office-paketet. B-körkort krävs.  

 

Meriterande är: 

• Civilingenjörsexamen i Riskhantering 
• Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) 
• Erfarenhet av myndighetsutövning liksom tidigare arbete inom verksamhetsområdet 

samhällsplanering omfattande granskning i plan- och byggskeden. 
 

För att lyckas i rollen ska du vara drivande med en vilja och förmåga att uppnå resultat 

med hög kvalitet. Du tänker strategiskt, är helhetsorienterad och har ett brett perspektiv 

på frågor. Du är analytisk och arbetar gärna med nya idéer och problemställningar. I ditt 

dagliga arbete är du välorganiserad och arbetar på ett systematiskt sätt. Du trivs såväl 

med att arbeta självständigt som i nära samarbete med andra och har ett utåtriktat och 

smidigt sätt. 

 

Ansökan 
Ansök senast: 2018-09-04. Referensnummer: diarienummer 0295/18  

Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via denna länk. 
 

Kontakt 
Kontaktpersoner 

Jörgen Lindqvist 

Enhetschef Samhällsplanering 

031-335 28 11, 070-656 11 21, jorgen.lindqvist@rsgbg.se 

 

Annika Celegin 

HR-specialist 

031-335 29 27, annika.celegin@rsgbg.se 

Facklig företrädare  

Kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision, Kommunal och BRF nås via växeln  

031–3352600 

Övrigt  

Intervjuer är planerade att genomföras under vecka 38 och 39. Innan anställning kommer 

alkohol och drogtest att genomföras enligt förbundets policy i samarbete med vår företagshälsa.  
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