Brandkåren Attunda söker gruppledare
Till distriktet Upplands Väsby söker vi nu en gruppledare. Vi söker dig 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.
Gruppledare är en ledarroll i Brandkåren Attunda
Vårt ledarskap ska präglas av den gemensamma värdegrunden,
resultatorientering och personlig omtanke. Att vara ledare är ett
kvalificerat arbete som kräver kompetenta och mogna personer
som leder med vår värdegrund som kompass.
Exempel på arbetsuppgifter
 Bistå distriktschefen
 Samordna brandgruppens tilldelade arbete
 Bidra till att skapa ett olycksfritt och hållbart samhälle.
 Förbyggande arbete i form av att informera och utbilda allmänheten i
frågor som bland annat berör brand och olyckor
 Förberedande medarbetarsamtal
 Ta fram underlag för lönesättning
 Personalplanering upp till 3 månader
 Delta i insatser vid räddningstjänst och övningar
Krav






Överensstämmelse med Brandkåren Attundas kravprofil för chef- och ledare
SMO-utbildning eller Räddningsverkets utbildning 15 veckor (Brandman heltid)
Räddningsledare A
Arbetat några år som brandman
Rullbandstest för nyanställning enligt Arbetsmiljöverkets (AFS) Medicinska kontroller i arbetslivet
2005:6, lägst 200W (intyg ej äldre än tre månader)

Meriterande
 Ledarerfarenhet
 Flerspråkig
 Pedagogisk erfarenhet
 Ideellt engagemang
 Erfarenhet som operativt befäl i ledningsnivå 1
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 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. Tillsättningen kommer att föregås av intervju och
arbetsrelaterade tester.
För frågor om tjänsten: Thomas Liljedahl, distriktschef, mobil 070-377 62 47.
För fackliga frågor: Christian Lindström, facklig företrädare, Kommunal, mobil 070-648 81 12
Ansökan
Skicka CV, personligt brev och intyg för rullbandstest till jobb@brandkaren-attunda.se senast 14/2
2016. Märk din ansökan med ”Gruppledare”.
Vi ser fram emot din ansökan!

