
Viceberedskabsinspektør til Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning søger en viceberedskabsinspektør, snarest muligt til
driftsområdet.
Ansættelsen sker for at styrke udviklingen indenfor vores drifts- og serviceområdet.
 
Din nye arbejdsplads
Du vil få ansættelsessted fra brandstationen i Silkeborg, men skal virke som
områdeleder på flere af vores stationer, hvor værkstederne har arbejdssted.
Vi søger derfor en kompetent, innovativ og motiverende værkfører som kan drive vores
værksteder i Silkeborg og Viborg samt de servicefunktioner som er decentral på
enkelte brandstationer.
Vi løser alle opgaver vi bliver stillet. Det kræver stor vilje og overblik, for at vi kan
arbejde
løsningsorienteret og tage udfordringerne med godt humør.
 
Primære arbejdsopgaver.
Du refererer direkte til operativchef.
 
Som værkfører står du for den daglige drift af vores værksteder som omfatter både
autoværksteder og serviceområder, med følgende opgaver:

planlægning og koordinering af daglige arbejdsopgaver●

varebestilling●

fakturering●

kontakt til leverandører og samarbejdspartnere●

sikre højt fagligt niveau af medarbejderne●

udvikling af arbejdsområder●

Du skal være den drivende kraft i forhold til skabe et motiverende arbejdsmiljø, udvikle
arbejdsopgaver og kvalitetssikre de opgaver vi løser.
 
Vores forventninger er, at du:

har en fagliguddannelse indenfor brancheområdet og gerne erfaring fra lignende

stilling indenfor autobranchen, serviceområder eller andet beredskab

●

udviser et højt fagligt niveau og arbejder struktureret og målrettet●

har gode kommunikationsevner og gennemslagskraft●

er opsat på at bidrage til en god social og faglig trivsel i det samlede beredskab●

Vi kan tilbyde dig:

en arbejdsplads i udvikling med et større arbejdsfællesskab, hvor det faglige

niveau og

●

kompetenceudvikling er i fokus●

mulighed for at præge udførelsen og udviklingen af driftsområdet●

gode kollegaer og spændende opgaver●

for den rette kandidat, kan der blive mulighed for at deltage i det operative

beredskab.

●

Tiltrædelse snarest muligt.
 
Stillingen er på fuld tid 37 timer som viceberedskabsinspektør.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal
løndannelse.
 
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte viceberedskabschef
Jesper Hesselberg på tlf. 30 63 56 40.
 
Ansøgningsfrist mandag 17. december 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i

Ansøgningsfrist:
17. december 2018

Ansættelsesvilkår:
Fastansættelse

Arbejdsstid:
Fuldtid

Kontaktperson:
Jesper Sloth
Hesselberg
+45 30 63 56 40

Arbejdssted:
Midtjysk Brand og
Redning
Kejlstrupvej 99 C
8600 Silkeborg
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uge 4, 2019.
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.
 
Har du ikke internetadgang, kan du sende din ansøgning i et almindeligt brev til
Midtjysk Brand & Redning, Kejlstrupvej 99 C, 8600 Silkeborg. Husk at anføre job nr.
87.
 
Ansættelse ved Midtjysk Brand & Redning afhænger af fremvisning af privat
straffeattest, samt for nogle medarbejdergrupper en børneattest og/eller en
sikkerhedsgodkendelse til sikkerhedsniveau ”Hemmelig”, der kan opretholdes i hele
ansættelsen.
 
Om os
Midtjysk Brand & Redning er et § 60-selskab, der ejes af Viborg og Silkeborg
Kommuner, og som leverer tryghed og sikkerhed til 189.000 borgere. Vi arbejder med
udgangspunkt i det stærke værdigrundlag:
Tryghedsskabende, dygtighed og ordentlighed.
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