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Brandingenjör/Brandinspektör
OM JOBBET

Bergslagens Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för
räddningstjänsten för ca 85 500 invånare i Kristinehamn, Storfors, Filipstad,
Hällefors, Karlskoga och Degerfors kommuner. Organisationen består av 85
heltidsanställda och 111 deltidsanställda fördelade på åtta brandstationer.
ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver förstärkning i vår myndighetsutövning och allt rörande det
olycksförebyggande arbetet!
Vår avdelning för förebyggande arbete arbetar främst med olycksförebyggande frågor
såsom tillsyn, tillståndshandläggning, remisshantering, utbildning och information.
Som brandingenjör/brandinspektör hos oss verkar du brett i organisationen. Vi ser att
du kommer att ha möjligheter att påverka dina arbetsuppgifter utifrån dina egna
intressen och erfarenheter tillsammans med avdelningen och organisationens behov.
Du kommer att ingå i en grupp som driver och utvecklar förbundets olycksförebyggande
arbete. Beroende på eget intresse och lämplighet kan möjlighet finnas att även ingå i vår
operativa beredskap.
Regionalt ingår Bergslagens Räddningstjänst i samverkan för systemledning av operativ
räddningstjänst, Räddningsregion Bergslagen, som spänner över 42 kommuner i 5 län
(Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Örebro och Västmanland).
KVALIFIKATIONER
Följande kvalifikationer gäller för sökande:
Brandingenjörsexamen med genomförd påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för
brandingenjörer (RUB).
Alternativt – Brandinspektör
B-körkort är ett krav för anställning.
MERITERANDE
Utbildning tillsyn B eller motsvarande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska se till medborgarna i första hand, ge
ett gott bemötande och dela vår värdegrund. Du vågar tänka nytt och annorlunda, är
ansvarstagande och kommer i mål med dina uppgifter.
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ÖVRIGT OM ANSTÄLLNINGEN
Heltid/tillsvidareanställning - Provanställning kommer att tillämpas. Grunden för
tjänsten är dagtidstjänstgöring. Det kan finnas möjlighet att ingå i den operativa
verksamheten.
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas, lämna gärna löneanspråk i din ansökan.
Rekrytering sker i samråd med våra berörda fackliga organisationer. Vi arbetar aktivt
med mångfald inom räddningstjänsten och eftersträvar en jämnare könsfördelning.
Sista ansökningsdatum: 30/11
Välkommen med din skriftliga ansökan till bergslagens.rtj@brt.se
Ange ”Ansökan Brandingenjör/Brandinspektör” i rubrikraden.
Arbetsplatsen ligger i Kristinehamn eller Karlskoga.
Arbetsgivaren
Bergslagens Räddningstjänst
https://www.brt.se/
Postadress
Bergslagens Räddningstjänst
Box 424
681 29 Kristinehamn
Kontakt
Kontaktpersoner
•
Räddningschef Peter Backman, 0586-636 29
•
Chef Skyddsavdelningen Henrik Winkler, 0586-636 26
Fackliga kontaktpersoner
•
Fackliga företrädare nås via växeln 0586-636 00
Sveriges Ingenjörer - Kristoffer Roden
Vision - Mika Karttunen
Ledarna - Larz Eidwall
Kommunal – Stefan Olsson
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