
Enhetschef till Enheten för 

externutbildning, 

Förebyggandeavdelningen 

Arbetsplatsbeskrivning 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund med fyra medlemskommuner: 

Helsingborg, Ängelholm, Bjuv samt Örkelljunga med totalt cirka 210 000 invånare. Vi 

ansvarar för operativ utryckningstjänst och förebyggande skydd med målet att skapa trygghet 

för de som bor och vistas i våra kommuner. Under de närmaste åren förväntas flera 

kommuner ansluta sina räddningstjänster inom samarbetet Familjen Helsingborg till 

förbundet.  

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har idag cirka 320 anställda med en budgetomslutning på 

ungefär 211 miljoner kronor. Den centrala administrationen finns i Bårslöv, nära 

Helsingborgs södra infart från E6.  

Arbetsbeskrivning 

Vi söker en enhetschef med stort intresse för utbildning och socialt förebyggande arbete. Enheten 

för externutbildning är organisatoriskt placerad på vår Förebyggandeavdelning och ansvarar för 

externutbildning, utbildning till skolelever och vårt socialt förebyggande arbete.  

Som enhetschef leder och styr du enhetens arbete och ansvarar för att vi levererar kvalitativa 

utbildningar till externa parter, så väl offentliga verksamheter som privata företag. Du arbetar 

aktivt för att ytterligare utveckla och modernisera vår utbildningsverksamhet. Du ansvarar för 

enhetens budget, är delaktig i avdelningens övergripande utvecklingsarbete och rapporterar till 

avdelningschefen. Du har personalansvar för 4 medarbetare men kommer arbetsleda något fler, då 

personal lånas in från andra avdelningar inom RSNV  

I tjänsten ingår också att vid behov genomföra egna utbildningspass. Du förväntas även kunna 

utföra myndighetsutövning (ca 20% av tjänsten), exempelvis tillsyn enligt LSO och LBE, plan- 

och byggremisser, etc.  

Kvalifikationer 

Vi söker dig som drivs av utveckling och som har erfarenhet av utbildningsverksamhet. 

Chefserfarenhet är meriterande, men inget formellt krav. Det är också meriterande om du har 

arbetat med myndighetsutövning, tillsyn, handläggning av brandfarlig och explosiv vara, 

byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering. Då du förväntas att kunna utföra 

myndighetsutövning enligt LSO och LBE krävs brandingenjörsexamen eller tillsyn A, etc. Du 

har också en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.  

 



Som person är du lyhörd, prestigelös och har lätt för att skapa relationer. Du är kreativ och har 

ett stort intresse för det senaste inom utbildningsområdet och socialt förebyggande arbete.  

Anställningens omfattning 

Anställningsform:  Tillsvidareanställning 

Omfattning:    Heltid 

Tillträde:   Enligt överenskommelse (snarast möjligt) 

Placering:   Helsingborg/Brandorama  

Tjänsten kräver B-körkort. 

Ansökan 

Ansök senast: 2019-03-08 på Offentligajobb.se 

Kontakt 

Johan Lindström 

Avdelningschef Förebyggandeavdelningen 

johan.lindstrom@rsnv.se 

010-219 01 51 
 


