VI MANGLER
DELTIDSANSATTE
BRANDFOLK
- PRIMÆRT I DAGTIMERNE
Brand & Redning MidtVest station Engesvang søger
lige nu deltidsbrandmænd til at løse de spændende
opgaver, der ligger indenfor brand, redning og miljø.
Vi søger kollegaer, der kan se en udfordring i jobbet,
og som har muligheden for at møde i dagtimerne
i et vist omfang. Både mænd og kvinder kan blive
brandmænd.
Du skal arbejde og gerne bo, så du kan møde på
brandstationen, således brandbilen kan afgå indenfor
5 minutter fra alarmen har lydt. Der er ikke egentlig
vagtforpligtigelse udover hver 3. weekend. Her skal
du ligeledes kunne møde på stationen på Birkevej, så
brandbilerne kan afgå senest 5 minutter fra alarmen
har lydt.
Lige nu brænder det særligt på i dagtimerne, så selv
om du ikke kan stille dig til rådighed i mere end dagtimerne, så vil vi gerne i dialog med dig. Så arbejder du
i nærheden af brandstationen på Birkevej, eller går du
hjemme i dagtimerne, men arbejder om aftenen eller
natten udenfor området, så ring til os.
Uddannelsen sørger vi for og der gives løn under
uddannelsen.
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VI TILBYDER
•
•
•
•

VIDSTE DU DET?
Brandfolkene i Engesvang er alle deltidsansatte. Det
betyder at de har en hovedarbejdsgiver, som de
forlader når alarmen lyder, eller at de må løbe fra
familiemiddagen, græsslåningen eller midt om natten
når pageren kalder.
Stationen har 11 brandfolk tilknyttet med forskellig baggrund. Vi søger lige nu flere folk, der er klar til at indgå i
et unikt fællesskab og som er klar til at gøre en forskel i
lokalsamfundet.
Du skal regne med at have vagt hver 3. weekend.
Stationen i Engesvang har ca. 30 udkald om året til alt
fra brand til færdselsulykker og redningsopgaver.
At være deltidsbrandmand kræver stor forståelse fra
hjemmefronten og ikke mindst din hovedarbejdsgiver,
som skal tillade at deres ansatte løber til brand, når
alarmen lyder. Derfor er det vigtigt at både din familie
og arbejdsgiver støtter op om jobbet som deltidsbrandmand.

SAMMENHOLDET
Det er ikke kun når alarmen lyder at vi mødes. I løbet
af året har vi forskellige sammenkomster der styrker
fællesskabet. Derudover mødes vi lørdag formiddag, 6
gange årligt for at vedligeholde vores kompetencer og
sikre at vores uddannelse er opdateret.

•
•

Et aktivt deltidsjob, hvor du kan være med til at
redde menneskeliv og værdier.
En grundig og professionel uddannelse.
Løn for din fritidsbeskæftigelse.
Værdifulde kompetencer om sikkerhed og
førstehjælp for dig og din arbejdsplads.
Et godt kollegialt fællesskab.
Et moderne brandvæsen med nye og tidssvarende
køretøjer og udstyr.

Med uddannelsen til brandmand får du en grundig og
professionel uddannelse. Som brandmand bliver du
god til at:
Samarbejde
Håndtere stressede situationer
Yde kvalificeret førstehjælp
Hjælpe til ved ulykker
Udvise handlekraft og have overblik
Og så får du venner for livet
Uddannelsen er tilrettelagt således at du frit kan
vælge mellem kurser der foregår i weekender eller på
hverdage, så det passer ind i dit civile arbejde.
At blive uddannet som brandmand varer i alt 234 timer.
Samtidig er du forpligtet til at deltage i 24 timers
vedligeholdelsesøvelse om året.
Uddannelsen omfatter:
12 timers førstehjælp
74 timers grunduddannelse
148 timers funktionsuddannelse

FAKTA OM ENGESVANG
•

CA. 30 UDRYKNINGER OM ÅRET

•

CA. HALVDELEN AF TURENE
LIGGER I DAGTIMERNE

•

EN GENNEMSNITLIG UDRYKNING
VARER TYPISK EN TIME

KRAV
-

Du har kørekort og gerne til Kategori C
Du har normal fysik og helbred
Du har ren straffeattest
Du er god til at samarbejde
Du kan stille på stationen, så brandbilerne
kan afgå senest 5 minutter efter alarmen
har lydt.

LØN
Som deltidsbrandmand får du et fast månedligt
rådighedshonorar som er overenskomstbestemt.
Derudover får du timeløn ved udkald.
Ved hvert tilkald er du garanteret minimum 2 timers
løn og herefter pr. påbegyndt time.

