Arbeta inom räddningstjänsten

Det finns flera olika möjligheter att arbeta inom räddningstjänsten. Du kan arbeta som deltidsbrandman, heltidsbrandman, brandingenjör, instruktör, brandinspektör eller
inom den administrativa enheten.

Bli brandman/styrkeledare

Utbildningen till brandman är en tvåårig utbildning som
kallas Skydd Mot Olyckor (SMO). Om du är brandman
kan du läsa vidare inom räddningsledning i två steg,
Räddningsledare A och Räddningsledare B. Du kan också
välja att arbeta förebyggande med utbildning, tillsyn,
försäkringsfrågor m.m.

Bli
deltidsbrandman!

Bli deltidsbrandman

Utbildningen till deltidsbrandman består av två veckor
introduktionsutbildning efter utförda och godkända
anställningstester. Efter denna introduktion kan du
börja tjänstgöra vid någon av våra deltidsstationer och
senare gå utbildningen GRIB (grundutbildning för räddningspersonal i beredskap) som är en utbildning om sex
skolveckor. Du kan i framtiden även vidareutbilda dig till
räddningsledare eller arbeta med förebyggande arbete.

Bli brandingenjör

Du kan läsa till brandingenjör i Lund och i Luleå.
Utbildningen tar 3,5 år och för att få kompetens som
räddningsledare i räddningstjänsten krävs ytterligare
ett års påbyggnad. Som brandingenjör har du många
valmöjligheter. Du kan arbeta inom räddningstjänsten,
på försäkringsbolag, på större företag som brand- och
säkerhetsexpert eller som konsult med brand- och
säkerhetsfrågor.
Mer om utbildningarna på www.dalamitt.se

Du är viktig för samhällets
säkerhet och trygghet

Varför ska man bli deltidsbrandman?

Som deltidsbrandman bidrar man till en stor trygghet
och närhet till en första insats vid olyckor för de människor
som lever och vistas på landsbygden. En insats som
många gånger kan handla om att rädda liv och egendom.
Känslan av att hjälpa medmänniskor i svåra stunder som
akut sjukdom, olycka eller vid en brand får en att känna
sig betydelsefull och viktig för den som är i behov av
akut hjälp. Brandmännen som finns på landsbyden i hela
Sverige är mycket viktiga för att ge människor trygghet i
vardagen.

Intresserad?
Kontakta oss!

Räddningstjänsten Dala Mitt
Lugnetleden 3 • 79138 Falun
023-48 88 00 info@dalamitt.se • www.dalamitt.se

Räddningstjänsten Dala Mitt är ett räddningstjänstförbund för kommunerna i Gagnef, Borlänge, Falun,
Säter och Ludvika

Bli deltidsbrandman!

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt organiserar räddningstjänsterna i Gagnef, Säter, Borlänge, Falun
och Ludvikas kommuner. Förbundet har ca 400 anställda
varav ca 275 är deltidsbrandmän.
Jobbet som deltidsbrandman är en bisyssla till ett
ordinarie arbete och i genomsnitt tjänar en deltidsbrandman ca 70 000 kr/år vid regelbunden beredskap.
Beredskapstjänst innebär att man inom fem till sju
minuter från larm skall hinna förflytta sig till
brandstationen, byta om och vara beredd att göra en
utryckning. Därför ska bostad och helst även arbete vara
beläget nära stationen.
Beredskapstiden kan läggas på olika sätt beroende på
station. Vissa har hela jourveckor, andra delade dygn
(önskeschema) osv.
Som brandman i beredskap övar man minst 50 timmar
per år. Om brandmannen beordras att genomgå kurs
inom verksamhetsområdet utgår ersättning.
De anställningsvillkor och ersättningar som gäller för
deltidsbrandmän regleras i ett kollektivavtal om lön och
anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap.
Innan anställning genomgår man tester för att bedöma
kondition, styrka, simförmåga samt några yrkesrelaterade
tester som t.ex. höjdrädsla. Dessutom genomförs en läkarundersökning.

Fakta Räddningstjänsten
Dala Mitt:

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för räddningstjänsten
i Borlänge, Falun, Gagnef, Säters och Ludvikas kommuner.
Räddningstjänstförbundet har tre heltidsstationer, femton
deltidsstationer och ett brandvärn.
Deltidsstationernas personal vistas i hemmet eller på sin
ordinarie arbetsplats och har en anspänningstid* på mellan 90 sekunder och fem minuter.
*Anspänningstid är tid från det att larmet går från SOS till dess
att utr yckningsstyrkan lämnar räddningsstationen.

Inom den operativa ledningsorganisationen tjänstgör ett
inre befäl som stödjer SOS alarms operatörer i larmsamtalet
och dirigerar rätt enheter och tillräckligt med resurser till den
uppkomna händelsen. Ett yttre befäl larmas ut till olyckor
som kräver större insatser från flera stationer för att leda arbetet tillsammans med styrkeledare från respektive station.

Vision
Alla flickor, pojkar, kvinnor och män i Borlänge, Falun,
Gagnef, Säter och Ludvika bidrar till att kommunerna
präglas av en trygg och säker miljö.
Engagemang och förtroende för säkerhetsarbetet för de
som bor, vistas och verkar i kommunerna, förstärks genom
skapande av en interkommunal helhetssyn på det samlade
olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänsten.
Personalen i kommunerna är välutbildad och arbetar
kostnadseffektivt för att i första hand förhindra olyckor och
därefter, genom effektiva insatser, begränsa dess följder.

Resurser
Dala Mitts resurser är geografiskt fördelade på tre heltidsstationer med bemanning dygnet runt 365 dagar om året,
fjorton deltidsstationer, ett brandvärn samt samarbetsavtal
med Artic Paper Grycksbo industribrandkår med bemanning
på deltid. Förbundet har även en utbildningsanläggning
med övningsområde för övning och utbildning av personal.
Bysjöns utbildningscenter ligger i Borlänge och är ett av åtta
områden i Sverige som på uppdrag av MSB utbildar brandmän.

IVPA

(I väntan på ambulans)
Ett av alla viktiga uppdrag för att så tidigt som
möjligt nå fram till den som exempelvis drabbats
av ett hjärtstopp!

Vår verksamhet utgör mycket mer än att släcka bränder. I
vårt olycksförebyggande arbete erbjuder vi utbildningar i
brandskydd och säkerhet. Vi besöker skolor och elever besöker oss, vi medverkar vid olika evenemang i medlemskommunerna och vi bidrar med kunskap om skydd och säkerhet till kommuner och andra verksamheter. Vi undersöker
olyckor, kartlägger och följer upp risker. Allt detta som en del
i vår strävan mot huvudmålet som är att:
• Färre olyckor ska inträffa.
• Färre ska omkomma vid olyckor.
• Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor.

Välkommen med din ansökan!

