
 
 

 
 

 

Brandkåren Attunda söker tillsynsförrättare 
 

 

Till våra brandstationer söker vi nu 
tillsynsförrättare som vill ha ett 
omväxlande arbete! 
 
Brandkåren Attunda är en 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.  
 
Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda 
förhållanden och sätter värde på de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Därför ser vi gärna 
kvinnliga sökande och personer med annan mångkulturell erfarenhet.  
 
Exempel på arbetsuppgifter 

 Bidra till att skapa ett olycksfritt och hållbart samhälle.  

 Myndighetsutövande genom att tolka och tydliggöra samhällets krav på brandsäkerhet. 

 Förebyggande arbete genom att förbättra både den byggnadstekniska och organisatoriska 
brandsäkerheten. 

 
Krav 

 15 veckors brandman, SMO-utbildning eller brandingenjör  

 B-körkort 
 
Meriterande 

 Tillsyn A 

 Skorstenfejarteknikerexamen  

 Erfarenhet av tillsyner 

 Erfarenhet av räddningstjänst 

 Flerspråkig 

 Pedagogisk erfarenhet 
 

 

 



 
  
 
 

Personliga egenskaper 

Med Brandkåren Attundas värdegrund mod, omtanke, respekt och professionalism som stöd, vill vi att du: 

 Har en god empatisk förmåga. Du har god självkännedom och en positiv människosyn som du kan 
omsätta i praktisk handling. Du har en vilja och förmåga att samarbeta och att vara lyhörd. 

 Visar engagemang för arbetet och har en önskan om att göra en god arbetsinsats. Du vill utvecklas 
och har förmåga att ta initiativ och ansvar.  

 Ska vara bekväm i att tala inför grupp. 

 Ska ha en analytisk och strukturerad förmåga där du ska kunna värdera en händelse och ta lärdom av 
dina erfarenheter. 

 Är flexibel och öppen för nya erfarenheter och metoder. Du är vidare mottaglig för andras 
uppfattning, omdömen och tankar samt har förmåga att hantera oförutsedda situationer.  

 
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. 
 
 
För frågor om tjänsten: Sabina Gustavsson, samordnare myndighetsutövning, mobil 070-421 03 49 
    Martin Öhrstedt, Produktionschef, mobil 070-421 03 53 
För fackliga frågor:   Christian Lindström, facklig företrädare, Kommunal, mobil 070-648 81 12 
     
Ansökan 
Skicka CV och personligt brev till jobb@brandkaren-attunda.se senast 28/2 2016. Märk din ansökan 
med ”Tillsynsförrättare”. Vi kommer kalla kandidater löpande. 
 
Vi ser fram emot din ansökan! 
 
 

http://www.brandkaren-attunda.se/om-oss/vardegrund/
mailto:jobb@brandkaren-attunda.se

