Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
ansvarar för räddningstjänsten inom Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs
kommuner. Organisationen omfattar ca 40 heltidsanställda och ca 100
deltidsanställda fördelade på 6 brandstationer. Inriktningen på vår verksamhet är
att i första hand förebygga olyckor och bränder och därför deltar samtlig personal i
det förebyggande arbetet.

Vi söker nu:

Stf. Räddningschef
– tillika chef för räddningsavdelningen
Vi söker dig som har hög kompetens inom räddningstjänstområdet och har goda
ledaregenskaper för en spännande roll som förenar ställföreträdarskapet för
förbundet med rollen som chef för räddningsavdelningen.
Du kommer att inneha personalansvar över samtliga personalgrupper inom
utryckning och även ha ett övergripande ansvar för driftfrågor, där det till din hjälp
finns en organisation av brandmän och befäl som ansvarar direkt för de olika driftoch funktionsområdena. Du kommer att ingå i förbundets ledningsgrupp tillsammans
med räddningschef, chef för skyddsavdelningen, ekonomichef och
säkerhetsskyddschef.
Våra medlemskommuner har en intressant risktopografi med bl.a. tung stålindustri
med omfattande kemikaliehantering, gruvindustri, riksväg 66, 68, 70 samt europaväg
16, pappers- och träindustrier. 18 anläggningar är för närvarande klassade enligt
LSO 2 kap 4 § och några är dessutom klassade som Sevesoanläggningar enligt
både högre och lägre kravnivån.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ingår även i Räddningsregion Bergslagen
(RRB) som är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i
Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland.
I din tjänst kommer du samverka med kollegor från de i räddningsregionen
samverkande räddningstjänsterna och kan bli delaktig i utvecklingsarbete som berör
hela RRB.
Efter utbildning kommer du att ha beredskap som regional insatsledare (RIL)
f n var 3:e vecka.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig med utbildning på högre nivå inom kommunal räddningstjänst. Det är
meriterande om du har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen
(1993:100) med MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
men du kan också ha gått Räddningsledare A och B alternativt Ledningskurs
Styrkeledare och Ledningskurs Insatsledare, eller ha annan bakgrund som vi
bedömer som likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och goda ledaregenskaper. Du har lätt för att
samarbeta med olika personalkategorier och har god förmåga att arbeta självständigt
mot bestämda mål. Du har ett starkt intresse att leda utvecklingen av
räddningstjänstens arbetsuppgifter.
Befattningen är säkerhetsskyddsklassad enligt säkerhetsskyddslagen vilket innebär
att du som söker kommer att genomgå en säkerhetsprövning där intervju och
registerkontroll via Säkerhetspolisen ingår. Med anledning av detta behöver
befattningshavaren även vara svensk medborgare. Med anställning kan följa
skyldighet att krigsplaceras.

Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk vid ansökan.

Kontaktinformation
Mats Jansson, Räddningschef
mats.jansson@avesta.se

0226-64 58 01, 070-864 52 01

Kamil Bialas, Stf. Räddningschef/chef för räddningsavdelningen
kamil.bialas@avesta.se
0226-64 58 03, 070-864 52 03

Fackliga företrädare
Kamil Bialas, Sveriges Ingenjörer
kamil.bialas@avesta.se

0226-64 58 03, 070-864 52 03

Christian Thunström, Vision,
christian.thunström@avesta.se

0226-64 58 18, 070-864 52 19

Robin Holm, Kommunal
robin.holm@avesta.se

0226-64 58 00

Sök jobbet senast den 2 januari 2023
För att din ansökan skall beaktas vill vi att du bifogar intyg och examensbevis.
Skicka din ansökan till sdr@avesta.se Märk mailet Stf. Räddningschef.

