AC-medarbejder og brandmand til Beredskab & Sikkerhed
En stilling som AC-medarbejder er ledig til besættelse snarest muligt og senest pr. 1. januar 2019. Der er
tale om en fuldtidsstilling med reference til beredskabsdirektøren. Arbejdsstedet vil være Kolind og du får
flexplads i Randers, Allingåbro og Grenå. Du har fri arbejdstilrettelæggelse og er klar på skiftende
arbejdstider. Hvis du ikke allerede er uddannet brandmand, så bliver du funktionsuddannet som en del af
dit første års ansættelse. På den måde vil du kunne indgå i vores dagtidsberedskab i Kolind.

Beredskab & Sikkerhed er beredskabsmyndighed for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner.
Foruden 112-opgaverne og den brandtekniske sagsbehandling varetager vi også koordineringen af de fire
kommuners krisestyring og plan for fortsat drift. Vi er utraditionelt organiseret med helt flad struktur.
Beredskabets 14 fuldtidsansatte refererer alle til beredskabsdirektøren og de 10 brandstationer ledes af
brandmændene i selvstyrende teams.
Som AC-medarbejder bliver du en del af beredskabsdirektørens stab. Du får ansvar for beredskabets
økonomistyring, leasingaftaler, investeringsplan, ledelsesrapportering, kvalitetsrapportering, direktionsbetjening, sagsfremstillinger til projektgrupper, beredskabets Advisory Board og Beredskabskommissionen.
Du kommer til at arbejde tværgående i hele organisationen, da en lang række af vores funktionsområder
kræver massiv dataunderstøttelse. Du bliver bl.a. tilknyttet vores projekt om klimaberedskab, hvor du får
ansvaret for datagrundlag og alle skriftlige fremstillinger. Du bliver også tilknyttet vores tværgående projekt
om Community Risk Reduction, hvor dine dataanalyser bliver udgangspunktet for vores kommende
forebyggelsesindsatser.
Du bliver en del af et stærkt team bestående af både administrative og operative medarbejdere, som alle er
drevet af en lyst til at gøre en forskel. Du bliver ansvarlig for beredskabets projektgruppe, som består af ACmedarbejdere fra beredskabets fire ejerkommuner. Du vil således indgå i både interne og eksterne, faglige
netværk. Du bliver strategisk sparringspartner for beredskabsdirektøren, som også supporterer dig i din nye
rolle hos os. Du har månedlige 1:1-samtaler med beredskabsdirektøren med fokus på din trivsel i jobbet, din
arbejdsbelastning og opgavekoordinationen.
Du er anerkendt blandt dine kolleger for din gennemstrukturerede tilgang til al opgaveløsning, for dit
økonomistyrings-talent og for din evne til talbehandling og analysearbejde. Du kommer med en baggrund på
kandidatniveau.
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Som menneske er du respekteret for dit behagelige, sociale væsen. Du forstår hurtigt, at vores beredskab er
baseret på vores værdier om Safety First, Åbenhed, Tillid og Tryghed. Med Safety First mener vi, at
medarbejdernes sikkerhed kommer i første række. Vi arbejder hele tiden for at skabe mest mulig Åbenhed i
organisationen for derigennem at sikre grobund for den gensidige Tillid, der er forudsætningen for et Trygt
arbejdsliv og et sundt arbejdsmiljø. Du skal kunne arbejde i overensstemmelse med vores værdier for at
kunne fungere i jobbet.
Du får optimal indflydelse på udviklingen af Beredskab & Sikkerhed. Alle fuldtidsansatte har i deres rolle dels
en række driftsmæssige opgaver og derudover et eller flere tværgående udviklingsprojekter defineret efter
deres speciale og interessefelt. Dit udviklingsprojekt bliver vores koncept for rollebaseret krisestyring, som
vil blive administrativt forankret hos dig. Du skal derfor være indstillet på omfattende efteruddannelse, som
gør dig i stand til at varetage en rolle i den kommunale krisestyring.
For at få succes i jobbet skal du være indstillet på at løse dine opgaver selvstændigt og uden indblanding fra
din chef. Du skal også være indstillet på, at du ved ansættelse hos os, skal igennem et omfattende
uddannelsesforløb med fokus på dine relationelle kompetencer, dine beredskabsfaglige kompetencer og din
krisestyringskapabilitet.
Vi tilbyder en 37 timers arbejdsuge. Løn efter gældende overenskomst (AC) og flextid. Der er forventning om,
at du løbende efteruddanner dig og vi tilbyder et fagligt inspirerende miljø med rigtig gode kolleger. Vi
opfordrer alle til at søge jobbet hos os.
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl på tlf. 89 152 112.
Første samtale afvikles den 16 november og anden samtale den 20. november 2018.
Ansøgning med relevante bilag fremsendes til post@bsik.dk – skriv: ”AC” i emnefeltet.
Sidste ansøgningsfrist er 10. november 2018.

Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs
Kommuner. Beredskabet servicerer 225.000 borgere og rykker ud til brande, drukneulykker, færdselsuheld og
miljøforurening ca. 1.600 om året. Vi dækker fra Anholt i øst til Hvorslev i vest og fra Helgenæs i syd til Havndal nord for
Randers. Et område på godt 2.700 km 2. Beredskabet har 382 medarbejdere fordelt på fuldtidsansatte, deltidsansatte,
frivillige og juniorbrandmænd. 120 af medarbejderne er ansat i Falck, som driver 5 af vores 15 brandstationer i området.
Vi er sat i verden for at redde liv, beskytte værdier og for at sikre det lokale erhvervsliv og kommunernes evne til at
fortsætte driften, når ulykker, brand og andre alvorlige hændelser rammer. Læs mere på www.bsik.dk
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