
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandka ren Attunda sö ker brandma n fö r 
sömmaren 2015 
 

Vi söker ett tiotal brandmän som sommarvikarier till våra heltidsstationer. Anställningen inleds  
med introduktionsutbildning innan sommaren. 
 
Brandkåren Attunda är en modern räddningstjänst inom Stockholmsregionen, som tillsammans med andra 
skapar ett säkrare och tryggare samhälle. Vi ökar människors förutsättningar att förebygga och agera vid 
olyckor och kriser i samhället. Vi har cirka 270 anställda fördelade inom våra sex medlemskommuner 
Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. 

 
Arbetsuppgifter 
Som brandman kommer du att arbeta med räddningsinsatser, förebyggande säkerhets- och utbildnings-  
arbete, övning, underhåll. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med både dagtids- och skifttjänst. 

 
Formella krav 

 Godkända betyg/intyg genomgått SMO-utbildningen, brandman heltid kompletterad med SMO- 
kompetens eller SRV/MSB utbildning Räddningsinsats alternativt Brandkåren Attundas 
internutbildning.  

 Körkort, minst behörighet B. 
 Du ska ha genomfört rullbandstest för nyanställning enligt Arbetsmiljöverkets AFS Medicinska 

kontroller i arbetslivet 2005:6, lägst 200W. Ditt intyg på godkänt rulllbandstest ska bifogas i 
ansökan. Testet ska inte vara äldre än tre månader. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) har förteckning över alla räddningstjänster som genomför rullbandstest. 

 Du ska vara simkunnig och guldbojen är ett krav. 
 

Din fysiska arbetsförmåga kommer att testas med en yrkesrelaterad bana, du kommer att få upp till tre 
tillfällen för att genomföra banan och vi kommer ha instruktörer med som ger dig feedback. Du ska även 
klara arbete på hög höjd. 

 
Vi söker dig som är trygg i dig själv och har självinsikt. Du kan och vill samarbeta, har en vilja att utveckla 
både dig själv och verksamheten. Du har också förmågan att sätta dig in i någon annans situation. Positiv 
särbehandling kan komma att tillämpas vid behov. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Vi 
vill vara en arbetsplats där vi tar tillvara på olikheter därför är det meriterande om du har språkkunskaper 
eller mångkulturell kompetens. Vi ser gärna kvinnliga sökanden. 
 
Upplysningar lämnas av 
Lars Lennholm, Administrativ chef: 070-421 03 58 
Christian Lindström, Kommunal: 070-648 81 12 
Lars Hagman, BRF: 070-522 99 68 

 
Din ansökan med CV, personligt brev och intyg för rullbandstestet, mailas till  
jobb@brandkaren-attunda.se senast 2/1 2015. Märk din ansökan med ”Sommarvikariat 2015”. 
 
Vi ser fram emot din ansökan! 

 


