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Brandingenjör till 

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.  

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 handläggare till enheten för myndighetsutövning. Enheten för myndighetsutövning 

ansvarar för förbundets verksamhet inom områdena tillsyner enligt LSO och LBE, tillstånd för 

brandfarliga och explosiva varor, remisshantering i plan- och byggprocessen samt för övrig 

myndighetsutövning inom det förebyggande området. Enheten ligger organisatoriskt i vår 

förebyggandeavdelning.  

Som handläggare på enheten för myndighetsutövning kommer du arbeta inom ett brett 

område med förebyggande frågor, bland annat med tillsyner (LSO och LBE), 

tillståndsgivning, rådgivning, remisshantering plan och bygglagen, utbildningar, etc. Du 

kommer även ges möjlighet att specialisera dig inom något område om så önskas. 

Vi erbjuder en omväxlande tjänst med möjligheter till anpassning av arbetsuppgifter efter dina 

tidigare erfarenheter och dina önskemål. Du kommer att bli en del av en väl fungerande enhet 

med god sammanhållning och hög kompetens. 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har brandingenjörsexamen och/eller civilingenjörsexamen inom 

riskhantering. Det är meriterande om du har arbetat med motsvarande verksamhet, exempelvis 

tillsyner, handläggning av brandfarlig och explosiv vara, byggnadstekniskt brandskydd och 

riskhantering. Det är även en fördel om du läst MSB´s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst 

för brandingenjörer (RUB). 
 

Du är drivande och initiativrik inom dina ansvars- och arbetsområden och har förmåga att 
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arbeta både strategiskt och operativt. Rollen kräver att du har en god kommunikativ förmåga 

och är bra på att samarbeta med andra. Som person är du lyhörd, prestigelös, engagerad och 

har lätt för att skapa relationer. Tjänsten kräver B-körkort. 

Anställningens omfattning 

Anställningsform:  Tillsvidareanställning 

Omfattning:    Heltid 

Tillträde:   Enligt överenskommelse 

Placering:   Bårslöv  

Ansökan 

Ansök senast: 2019-05-15 på Offentliga jobb.se 

Kontakt 

Johan Lindström 

Avdelningschef Förebyggandeavdelningen 

johan.lindstrom@rsnv.se 

010-219 01 51 
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