Brandingenjör till
Förebyggandeavdelningen

Om arbetsplatsen
Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund med fyra medlemskommuner: Helsingborg, Ängelholm, Bjuv
samt Örkelljunga med totalt cirka 210 000 invånare. Vi ansvarar för operativ utryckningstjänst och förebyggande skydd
med målet att skapa trygghet för de som bor och vistas i våra kommuner. Under de närmaste åren förväntas flera
kommuner ansluta sina räddningstjänster inom samarbetet Familjen Helsingborg till förbundet.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst har idag cirka 320 anställda med en budgetomslutning på ungefär 211 miljoner kronor.
Den centrala administrationen finns i Bårslöv, nära Helsingborgs södra infart från E6.

Arbetsuppgifter
Vi söker en handläggare till enheten för myndighetsutövning. Enheten för myndighetsutövning ansvarar för förbundets
verksamhet inom områdena tillsyner enligt LSO och LBE, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, remisshantering i
plan- och byggprocessen samt för övrig myndighetsutövning inom det förebyggande området. Enheten ligger
organisatoriskt i vår förebyggandeavdelning.
Som handläggare på enheten för myndighetsutövning kommer du arbeta inom ett brett område med förebyggande frågor,
bland annat med tillsyner (LSO och LBE), tillståndsgivning, rådgivning, remisshantering plan- och bygglagen, utbildningar,
etc. Du kommer även ges möjlighet att specialisera dig inom något område om så önskas.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med möjligheter till anpassning av arbetsuppgifter efter dina tidigare erfarenheter och
dina önskemål. Du kommer att bli en del av en väl fungerande enhet med god sammanhållning och hög kompetens.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har brandingenjörsexamen och/eller civilingenjörsexamen inom riskhantering. Det är meriterande om du
har arbetat med motsvarande verksamhet, exempelvis tillsyner, handläggning av brandfarlig och explosiv vara,
byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering. Det är även en fördel om du läst MSB´s påbyggnadsutbildning i
räddningstjänst för brandingenjörer (RUB).
Du är drivande och initiativrik inom dina ansvars- och arbetsområden och har förmåga att arbeta både strategiskt och
operativt. Rollen kräver att du har en god kommunikativ förmåga och är bra på att samarbeta med andra. Som person är
du lyhörd, prestigelös, engagerad och har lätt för att skapa relationer. Tjänsten kräver B-körkort.
Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: 2019-05-15
Referensnummer: A871373 - 2019

Göra en digital ansökan via denna länk.

Lön
Löneform: Månadslön

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt
Kontaktperson

Fackliga företrädare

Johan Lindström

Marco de Pedis

Avdelningschef
Förebyggandeavdelningen

Sveriges Ingenjörer

010-219 01 51

010-219 00 00
marco.depedis@rsnv.se
Christer Haraldson
Vision
070-261 22 13
Mattias Ahlbin
Kommunal
010-219 00 00
mattias.ahlbin@rsnv.se

Övrigt
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika
bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt
kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CVkonto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som
möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!

