Fagkoordinator Uddannelse hos Beredskab & Sikkerhed
Beredskab & Sikkerhed opretter pr. 1. august 2018 en ny fagkoordinator-stilling med ansvar for intern
beredskabsuddannelse og ekstern kursusvirksomhed. Der er tale om en fuldtidsstilling med reference til
beredskabsdirektøren. Arbejdsstedet vil være Randers, Kolind og Grenå og der vil være tjenestebil til
rådighed. Du har fri arbejdstilrettelæggelse og må påregne skiftende arbejdstider.
Hidtil har vores uddannelses- og serviceaktiviteter været placeret under Salg & Service, men afdelingens
aktiviteter er vokset markant de seneste to år og opdeles derfor nu i en afdeling for Uddannelse og en afdeling
for Logistik. Der tilknyttes en fagkoordinator til hvert område og der vil fortsat være et tæt samarbejde
imellem disse.
Forventninger til dig
Vores kommende fagkoordinator for uddannelse skal være et undervisnings- og beredskabsfagligt fyrtårn
med begge ben på jorden. Du er anerkendt blandt dine kolleger for din formidlingsevne, din struktur og din
faglige indsigt. Samtidig er du respekteret for dit behagelige, sociale væsen. Kort sagt: Man er tryg i en
læringssituation med dig ved roret og man er glad for at være kollega til dig i en travl hverdag.
Du har foruden din holdlederuddannelse solid erfaring fra operative indsatser og flere års
undervisningserfaring – både i brand og førstehjælp. Hvis du ikke allerede har gennemført
indsatslederuddannelse og voksenpædagogisk videreuddannelse, så forventer vi, at du gennemfører disse
sideløbende med din ansættelse hos os.
Kort om opgaven
Du får optimal indflydelse på udviklingen af såvel den interne som eksterne uddannelse. Med afsæt i
beredskabets Strategi og Forretningsplan kommer du som noget af det første til at udarbejde og
implementere en udviklingsplan for uddannelsesområdet. De nuværende uddannelser skal struktureres
endnu bedre og du får til opgave at øge aktiviteterne på vores brandskole i Grenå. Du bliver faglig ansvarlig
for det samlede korps af vores egne og vores freelance instruktører.
For at få succes i jobbet skal du kunne sætte udviklingen på skinner og driften i system. Du skal være indstillet
på at afvikle en del af undervisningsopgaverne selv. Afdelingen for logistik er ansvarlige for den løbende
vedligeholdelse og klargøring af undervisningsfaciliteterne – herunder brandskolen, mens du som
fagkoordinator for uddannelse er ansvarlig for udviklingen af aktivitetsniveauet og kvaliteten af vores ydelser.
Vores værdier
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.
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Vi tilbyder
Vi tilbyder en 37 timers arbejdsuge. Løn efter gældende overenskomst (beredskabsinspektør) og flextid. Der
er gode muligheder for efteruddannelse, et fagligt inspirerende miljø og 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 13. juni og anden samtale den 20. juni 2018.
Ansøgning med relevante bilag fremsendes til post@bsik.dk – skriv: ”Fagkoordinator Uddannelse” i
emnefeltet.
Sidste ansøgningsfrist er 1. juni 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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