Skulle du bli en bra
deltidsbrandman?
Anmäl ditt intresse på www.raddsamf.se

Vad innebär jobbet?
Som deltidsbrandman är
du med och skapar trygghet
i samhället
Du larmas ut vid olika akuta nödlägen som bränder, trafikolyckor,
drunkningar och andra akuta
situationer då liv kan vara i fara.
Det är viktigt att du tycker om att
hjälpa andra och samarbeta. Du
får en bra utbildning som ger dig
förutsättningar för att klara jobbet.

Regelbunden beredskap
Du har normalt beredskap var
3:e-4:e vecka och om larmet går
ska du kunna ta dig till brandstationen inom en av kommunen
utsatt tid (5-10 minuter). Övningar
sker vanligtvis under den vecka
du har beredskap, normalt en kväll
per vecka.

Fysisk styrka och uthållighet
För att klara uppdraget krävs att
du är frisk och har normal kondition. När vi gjort en första godkännande bedömning av din ansökan
är det dags för arbetsrelaterande
tester såsom stegklättring, klaustrofobi och simning-livräddning.

Utbildningar
Om du blir antagen hos oss får du
en intern utbildning på två veckor
och därefter är du behörig att jobba
som deltidsbrandman. När du har
arbetat hos oss i ca ett år kommer
du även att gå en räddningsinsatsutbildning hos MSB (Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap).
Den omfattar totalt sju veckor, fem
platsbundna och två på distans.
Du kan få bidrag för C-körkort.

Ersättningar
Räddningstjänsten ersätter dig för
den tid du deltar i utryckningar,
övningar och utbildningar. Du får
dessutom ersättning för de veckor
son du har beredskap. Som deltidsbrandman har du en annan huvudarbetsgivare.

Vi behöver dig - Bli en av oss
Normalt sett sker rekrytering efter
behov (ca 1-2 ggr/år). Har du frågor
kontakta din lokala räddningstjänst
eller besök www.raddsamf.se
genom att skanna
QR-koden med din
smartphone.

En bra deltidsbrandman
»» Har en vilja att bidra till ett
säkrare samhälle
»» Har en respektfull attityd och
omtänksam inför sina medarbetare och de människor man
möter i sitt arbete
»» Ska dela vår syn på att
yrkesrollen är oberoende av
vilket land eller kultur man
har sina rötter i och vilket
kön eller sexuell läggning
man har

Du tycker om att arbeta
med människor
Du har din arbetsgivares och
din familjs medgivande

Du har en lämplig personlighet
Du bor eller arbetar så att du kan vara
på brandstationen inom inställelsetiden*
*Inställelsetiden varierar mellan olika orter

Du har fyllt 18
Du klarar våra
rekryteringstester
Du är frisk och
har normal
kondition
Du har minst
B-körkort

RäddSamF är ett samarbete
mellan 14 kommuner

