Områdekoordinator til Beredskab & Sikkerhed
En stilling som Områdekoordinator Nord 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. Der vil være tjenestebil til rådighed. Du har fri
arbejdstilrettelæggelse og er klar på skiftende arbejdstider.
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 områdekoordinator får du ansvar for beredskabets vigtige relation til Norddjurs Kommune.
Beredskabsdirektøren varetager dialogen med borgmester og kommunens direktion. Alle andre snitflader
med Norddjurs Kommunes forvaltninger og afdelinger varetager områdekoordinatoren. Du bliver
kommunens single point of contact i alle sager, hvor kommunen har behov for beredskabet. En dag om ugen
arbejder du i Norddjurs Kommunes Miljø- og Kulturforvaltning, hvor du fungerer som sparringspartner for
byggesagsbehandlerne i forhold til brandtekniske spørgsmål.
Foruden ansvaret for Norddjurs Kommune bliver du også sparringspartner for de 4 selvstyrende teams på
vores brandstationer i Allingåbro, Fjellerup, Grenå og på Anholt. Brandstationerne ledes af en
stationskoordinator, en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant, som alle er valgt af stationens
brandmænd. De kan kun træffe beslutninger, når de er enige – derfor kalder vi dem Tre-enigheden – og de
har det fulde driftsmæssige ansvar for deres egen brandstation. De sikrer, at køretøjerne afgår til tiden på
udrykningerne, at biler og grej er i orden, at mandskabet får vedligeholdt deres uddannelse og at stationen
har et højt trivselsniveau. Det er også brandmændene, der ansætter nye kolleger, når der er behov for det.
Du bliver en del af et stærkt team bestående af Områdekoordinator Vest og Syd samt yderligere to
beredskabsinspektører, der udover at varetage en række tværgående udviklingsprojekter, også er dine
nærmeste sparringspartnere og supporterer dig fagligt i din nye rolle. 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 bygnings- og brandtekniske indsigt. Du kommer med en
baggrund som konstruktør eller ingeniør og du har flere års erfaring fra dit operative virke som indsatsleder.
Vi forventer, at du efter intern uddannelse kan facilitere arbejdet i en kommunal krisestab og du bliver som
områdekoordinator den ene af beredskabsdirektørens tre stedfortrædere.
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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. Med afsæt i
beredskabets Strategi og Forretningsplan kommer du som noget af det første til at implementere en
udviklingsplan for rekruttering af flere deltidsbrandfolk sammen vores dygtige stab og brandstationernes
rekrutteringsansvarlige.
For at få succes i jobbet skal du kunne sætte udviklingen på skinner og driften i system. Du skal 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.
Du får i jobbet mulighed for at vedligeholde din kompetence som indsatsleder, men vi har pt. ikke en ledig
plads i de to vagtgrupper, der dækker indsatsledervagterne i Øst og Vest.
Vi tilbyder en 37 timers arbejdsuge. Løn efter gældende overenskomst (beredskabsinspektør) og flextid. Der
er forventning om, at du løbende efteruddanner dig og vi tilbyder et fagligt inspirerende miljø med rigtig
gode kolleger. Du kan læse mere om at arbejde for Beredskab & Sikkerhed i dokumentet ”Vores tanker om
ledelse”, som du finder på www.bsik.dk
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: ”OMR NORD” 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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