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Nyhedsbrev nr. 32
Kære alle – sommeren er over os og det er tid til sidste nyhedsbrev
før ferien
Nyt på personalesiden
Nyt om fuldtidsstillinger:
Værkførerstillingen er nu blevet besat. Dan Johansen, som er teamkoordinator i Viborg,
overgår til stillingen pr. 1.8.2017, hvorefter Dan vil få opgaven med at planlægge, koordinere
og høste de gode erfaringer fra begge steder.
Den ledige teamkoordinatorstilling bliver overtaget af Patrick Madsen, som er
automekaniker/Beredskabsassistent i Viborg. Patrick vil i samarbejde med Dan stå for den
daglige planlægning for værkstedet i Viborg.
Elektriker stillingen. Som I måske har set, er der den 27.6.2017 slået en stilling op som
beredskabsassistent /-mester, hvor vi søger en elektriker til at kunne styrke serviceområdet
pga. de mange opgaver vi har i forbindelse med låse, lifte og nødkaldsopgaver for bl.a.
hjemmeplejen i Viborg. Stillingen vil have udgangspunkt fra stationen i Viborg.
2 døgnvagtsstillinger som Beredskabsassistent ved stationen i Silkeborg, vil indenfor få
dage blive slået ledige. Dette sker i forbindelse med en rokade internt i organisationen.
Stillingerne vil blive slået op både på Ofir Jobnet, Beredskabsinfo og via vores Facebook side.
Ny Beredskabsmester. Jan Ørris Pedersen har gennemført og bestået holdleder
branduddannelsen. Vi ønsker Jan tillykke med titlen - godt gået!
Ny Indsatsledervagt (og info om start i uge 29 og 30)
I vil i nævnte uger komme til at se vores ny mand på uddannelsesområdet, Lasse Magnussen,
som officielt starter hos os den 1.8.2017. Lasse kommer og passer indsatsledervagt fra den
22. juli og frem til og med den 30. juli. Så I vil måske allerede der komme til at hilse på ham.

Nye deltidsbrandfolk:
•
•

•
•

Jens Brandt er startet 1.6 2017 på Station Silkeborg – Jens er lige blevet
grunduddannet.
Alexander Rousing, Bjarke Brandt og Thomas Kjær er startet 1.6.2016 – ligeledes på
station Silkeborg. Alexander og Bjarke er færdiguddannede brandmænd – Thomas skal
på uddannelse efter ferien.
Mikkel Vad Kirkegaard er startet 1.6 2017 på station Them. Mikkel starter på
uddannelse efter ferien
Rasmus Holm Pedersen starter 1.7 på station Viborg. Rasmus er færdiguddannet.

Velkommen til alle☺
Fratrædelser:
•

Thomas Nielsen, som har været beskæftiget med kursusklargøring og rengøring i
Silkeborg siden 2006, går på pension og har sidste arbejdsdag i dag. Tak for tiden og
godt otium til Thomas.

Deltidsbrandmand der hvor du arbejder?
Vi kan jo altid bruge ekstra hænder ude på de enkelte stationer. Og er nogle af Jer nu i den
situation, at i pendler til arbejde og har job i nærheden af én af vores stationer – ja så er vi
meget interesserede i at høre fra Jer. På den måde får I mulighed for at udnytte Jeres
kompetencer, få endnu mere erfaring og hjælpe til - også i det lokalsamfund I arbejder I.
Denne opfordring gælder naturligvis også hvis du arbejder i en anden kommune, under et
andet beredskab.
Har du lyst, og er din arbejdsgiver med på den, så kontakt endelig Jesper Hesselberg.

Group planner
Group planner er nu blevet taget i brug for deltidsstyrken i Silkeborg og testes henover
sommeren. Programmet gør det nemmere at bytte vagter og få overblik over vagtdækning.
Det vil også blive tilgængeligt for alle andre stationer, der ønsker systemet, således at man på
sin station nemt og hurtigt kan sætte en vagt ledig, som alle har mulighed for at byde sig ind
på.
Der kommer en opfølgning efter ferien og systemet rettes til, hvorefter det bliver stillet til
rådighed for alle stationer.

Info fra Arbejdsmiljøgruppen

(info modtaget fra Anders Mogensen)

Der er nu hængt APV-tavler op på alle stationer. Der mangler muligvis en tilhørende postkasse
enkelte steder. Meningen er, at tavlerne skal hænge permanent og at der løbende bliver
samlet sedler ind forud for vores møder i arbejdsmiljøgruppen. På den måde er der altid
mulighed for at komme med kommentarer, ris/ros, forslag osv, som løbende vil blive
behandlet. Der vil dog forekomme undtagelser:

Vi vil d. 21.8 have et møde i arbejdsmiljøgruppen, hvor vi vil starte med at udarbejde MJBR’s
første APV. Derfor opfordres alle til at komme forbi en tavle og udfylde sedler med de emner,
der er relevante for jer - senest d. 30.7. Alle de emner der er indkommet inden 30.7 vil indgå i
den kommende APV.
Fremover når der skal laves APV, vil vi igen komme med en dato, hvor emner skal lægges i
postkassen for at komme med i APV’en.
Vi håber i vil tage godt imod tavlerne. Udfyld sedlerne seriøst og ærligt, det er også den måde
jeres emner vil blive behandlet på. Og husk på, at vi kun kan arbejde med emner, som vi er
blevet gjort opmærksomme på. Man er også altid velkommen til, og har pligt til, at hive fat
i/ringe til Klaus, Jesper, Poul Erik og Anders i arbejdsmiljøgruppen med akutte emner.

Parkering af private køretøjer som motorcykler, cykler mv. i vores
garager
Som udgangspunkt henviser vi til, at det er vores almindelige parkeringspladser og
cykelparkering der benyttes rundt på stationerne. Vi ser dog også, at der nogen gange
parkeres indendørs i garager. I skal i den forbindelse være klar over, at det der står i vores
garager af private egendele ikke er dækket af vores forsikring. Det er derfor for eget ansvar og
risiko, hvis der sker noget.

Nyt om køretøjer og materiel – tekstbidrag fra Lars Guldmann,
Silkeborg
Kære kolleger
Her op til sommerferien synes jeg lige I skal have en status på den HSE, der er under
opbygning til Silkeborg.
HSE´en er netop nu midt i opbygning - vi forventer den er færdig efter sommerferien.
Undervejs er der blevet lavet nogle små ændringer, der har gjort, at bilen bliver lidt forsinket.
En af de ting der har gjort leveringstiden længere, er Cobra-slangen/Strålerøret. På alle de
andre biler, der har Cobra slukningsanlæg på i dag, er knappen til at aktivere Cobra-pumpen
via bluetooth. Det har betydet, at nogle beredskaber har haft problemer med forbindelsen,
hvis man f.eks. tager slangen med på modsatte side af en bygning. Da har der været flere
eksempler på, at den ikke har virket pga dårlig bluetooth-forbindelse.
Under opbygningen af vores HSE, er der nu kommet en ny type Cobra slange/strålerør med
ledning hele vejen - derfor har vi valgt denne type i stedet for.
Der har derudover været flere ændringer i opbygningen, f.eks vandtank, samt placering af
kontakter og til/af-gange.
Vi glæder os rigtigt meget til den er færdig. Så vi kan komme i gang med at lære og bruge den
nye Cobra-slukker, der kan skære sig igennem de fleste materialer med vandtryk - og i nogle
situationer også tilsat små stålkugler (Abrasiv).

Den endelige dato for hvornår HSEén bliver sat i drift er endnu ikke fastsat.
Nedenfor et par billeder af bilen.
God sommer
Mvh. Beredskabsmester Lars Guldmann

Her på falderebet vil jeg ønske Jer alle en rigtig dejlig sommerferie
sammen med familier og venner. Få slappet godt af.
Jeg glæder mig til at se Jer på den anden side af ferien.
Og god vagt til alle, der dækker vagt henover sommeren.
De bedste hilsener
Klaus V. Hebsgaard

