Brand & Redning MidtVest
Beredskabsassistent
Værkstedet søger teknisk velfunderet medarbejder, med god ordenssans.
Vi har ambitioner om at fastholde en positiv udvikling af værkstedet ved BRMV.
Derfor søger vi en beredskabsassistent med faglig baggrund, til at varetage service, vedligehold og opbygning af beredskabets materiel og køretøjer.

H. P. Hansens Vej 112B
DK-7400 Herning
Tlf. 9628 1112
Mail: ln@brmv.dk
www.brmv.dk

Du vil få egne ansvarsområder og samtidig indgå i den samlede opgaveløsning
på værkstedet.
Ansvarsområderne bliver umiddelbart; røgdykkerudstyr, vaskeridrift og materieleftersyn. Men afhængig af hvilke kvalifikationer BRMV bliver tilbudt, vurderes
den samlede ansvarsfordeling på værkstedet.
Vi er i dag 5 mand på værkstedet og har brug for en dygtig og fleksibel kollega. I
perioder vil der være brug for at yde en ekstra indsats. Det kan være ved udkald
til brand eller nedbrud på materiel, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.
Værkstedet 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.
Udover ansættelsen på værkstedet, indgår du, i arbejdstiden, i beredskabet som
brandmand. Vi forestiller os desuden at du bor så tæt på brandstationen i Herning, at du kan indgå i deltidsstyrken udenfor normal arbejdstid.
En ansættelse ved deltidsstyrken i Herning vil betyde, at du udenfor normal arbejdstid, skal kunne møde på stationen indenfor 4 min. Vagten kører i et rul med
1 uges vagt og 3 uger fri.
Har du relevante kompetencer men bor et andet sted i området, hører vi også
gerne fra dig.
Bestået brandmandsuddannelse, eller anden relevant uddannelse, vil være en
fordel.
Der skal kunne fremvises ren straffeattest.
Behov for kørekort til: B, BE, C samt Truckcertifikat.
Ansøgningsfrist: 23. maj 2019, kl. 08.00. Samtaler afholdes løbende. Tiltrædelse ønskes senest 1. juli.
Ansøgning pr. mail: ln@brmv.dk
Spørgsmål rettes til: Driftleder Leon Nielsen 96281116/20674193
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 Kommune.
Vi er landets 2. største beredskab geografisk og dækker 185.000 indbyggere med 15 brandstationer. Administration og værksted ligger i Herning. Der er 19 fastansatte og 350 deltidsansatte brandfolk og frivillige.

