Teknisk medarbejder
Interessentskabet Brand & Redning MidtVest, Ringkøbing
Grundet øget aktivitet, søger BRMV, en teknisk medarbejder med mødested i Ringkøbing.
Vi har travlt på alle fronter i beredskabet og mangler en selvstændig, praktisk, kundevenlig og loyal
medarbejder, der kan varetage beredskabets opgaver og forpligtigelser.
Du kommer sammen med en kollega til at have ansvaret for beredskabets slukkerkunder og derudover til at
indgå i den samlede stab i driften af BRMV.
Driftsafdelingen har ansvaret for vedligeholdelse, reparation og service af alle køretøjer samt materiellet på
15 brandstationer og 2 frivillige enheder. Ansøgere skal derfor være indstillet på at yde en ekstra indsats ved
nedbrud eller hvis beredskabets aktiviteter kræver det.
Afhængig af særlige kvalifikationer eller interesser ved ansøgeren, kan opgaveporteføljen tilpasses.
Vi løser alle opgaver, vi bliver stillet. Det kræver stor vilje hos medarbejderne til at arbejde løsningsorienteret
og tage udfordringerne med godt humør. Til gengæld tilbyder vi stor frihed under ansvar og mulighed for
faglig og personlig udvikling.
Grundet skiftende arbejdssteder aftales vagtforpligtigelser individuelt. Vi ser gerne, at du deltager aktivt i
beredskabets opgaver.
Kvalifikationer vil blive taget i betragtning i forhold til den samlede opgaveløsning i BRMV.
Primære arbejdsopgaver:


Servicering, reparation og fyldning af håndslukningsmateriel, samt foretage slukkerservice på kommunernes
institutioner.



Reparationer, eftersyn og klargøring af brand- og redningsmateriel af enhver art.



Diverse forefaldende opgaver inden for lagerhåndtering, logistik og vedligeholdelsesopgaver.



Efter kvalifikationer
Dine kvalifikationer:



God teknisk forståelse. Gerne faglært mekaniker, maskinarbejder, el-teknisk eller lignende.



Systematisk, praktisk anlagt og et ordensmenneske.



Minimum en opdateret funktionsuddannelse indsats.



Gode samarbejdsevner, men skal også kunne løse opgaver selvstændigt



Serviceminded i forhold til samarbejdspartnere, borgere og kunder



Kendskab til MS Office-pakken på brugerniveau



Gerne erfaring med Navision, herunder lagerstyring



Kørekort B, BE, C.



Truckkort vil være en fordel
Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid er 37 timer.
Aflønning jf. overenskomst efter principperne for Ny løn.
Der skal kunne fremvises ren straffeattest i hele ansættelsesperioden samt et gyldigt kørekort.

Ansøgning pr. mail: ij@brmv.dk.
Spørgsmål rettes til driftsleder Leon Nielsen tlf: 9628 1116 eller mail: ln@brmv.dk.
Ansøgningsfrist: 25. feb. 2019, samtaler afholdes løbende.
Ansættelse: 1. april 2019 eller efter aftale.

Brand & Redning MidtVest er oprettet som et § 60-selskab pr. 1. januar 2016. Selskabet varetager det
operative beredskab og brandmyndigheden i Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande Kommuner.
Vi er landets 2. største beredskab geografisk og dækker 185.000 indbyggere med 15 brandstationer og 2
frivillige enheder. Administrationen ligger i Herning og på Beredskabsgården i Ringkøbing. Der er 19
fastansatte og 350 deltidsansatte brandfolk og frivillige.
Vision


Vi vil være et beredskab, der gennem synlighed og nærvær skaber tryghed, samt sikkerhed for borgerne og
erhvervslivet.



Vi vil være et beredskab, hvor den enkelte medarbejder altid bidrager aktivt til fællesskabet og helheden.



Vi vil være en organisation, der til stadighed er nysgerrige og udfordrende.



Vi vil være en rummelig organisation, som medarbejder- og kompetencemæssigt er i balance.



Vi vil være en organisation, der har fokus på kommunikation og gensidig orientering der fremmer effektive
løsninger.



Vi vil være en organisation, der til stadighed værner om et godt arbejdsmiljø.



Vi vil være ydmyge overfor beredskabets unikke opgaver. Vi har en ambition om at leve op til de
forventninger, der stilles os samt øge omverdenens viden om vores ydelser.
Mission



Vi leverer tryghed og sikkerhed for borgere og erhvervsliv.



Vi beskytter samfundsmæssige værdier med baggrund i lovgivningen.



Vi skaber værdi for ejer kommunerne, er lokalt forankrede, nærværende og tilgængelige

