Vagtcentralassistent ved Vestsjællands Brandvæsen
På grund af organisationsændringer har Vestsjællands Brandvæsen nu en ledig stilling som
Vagtcentralassistent på gennemsnitlig 37 timer om ugen, i den døgnbemandet vagtcentral. Stillingen
ønskes besat snarest muligt.
Vagtcentralen er placeret på Station Kalundborg, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg.
Du kommer til at indgå i et team med 6 medarbejdere, der passer vagtcentralen døgnet rundt efter en
vagtturnus på 12 timers dagvagt, 12 timers nattevagt og 3 fridøgn.
Hver medarbejder bidrager med sine helt egne kompetencer. Vi lægger vægt på, at medarbejderne på
vores vagtcentral ser sig selv som en del af et team, hvor det at løfte i flok bliver et centralt
omdrejningspunkt for at få hverdagens udfordringer til at hænge sammen. Du vil skulle finde din egen
plads i en afdeling, hvor hver enkelt medarbejder kan bidrage med sine særlige kompetencer.
På denne måde sikre vi vores samarbejdspartnere hurtig og professionel hjælp - med en høj grad af
service.
Arbejdsopgaver







Alarmbehandling (1-1-2, ABA, AIA, nødkald, elevator, tekniske alarmer m.v.)
Telefonbetjening
Radiokommunikation under indsatser
Vedligehold og oprettelse af kundedata i systemer
Servicering i relation til Brandvæsenets virke operativt og administrativt
Og mange andre ting på en innovativ arbejdsplads i rivende udvikling

Vi forventer følgende af dig:









Har gode kommunikations- og samarbejdsevner, herunder solid menneskelig og social
forståelse for borgernes henvendelser og forventninger
Et højt brugerniveau inden for IT- og kommunikation, herunder kendskab til SINE
Erfaring med vagtcentralfunktioner - herunder vagtcentralarbejde med brandudkald og
serviceopgaver (AIA - Tekniske alarmer, nødkald, elevator, etc.)
Serviceminded, og en høj grad af fleksibilitet, ansvarsfølelse, stabilitet og professionalisme
Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket i pressede situationer
Vil skulle kunne afløse dine kollegaer som arbejder dag, nat, weekend, helligdage i tilfælde af
ferie og sygdom med kort varsel.
Er omstillingsparat og har positiv tilgang til en fremtid hvor intet er kendt på forhånd
Gerne en beredskabsfaglig baggrund (brandmand, holdleder etc.) - dette er dog ikke et krav.

Kan du svare ja til ovenstående, og brænder du for at yde god service og træffe rigtige beslutninger.
Så send os din ansøgning.
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Inden du skal virke som selvstændig operatør, vil du modtage en kort introduktion og individuel
oplæring i de forskellige systemer.
Aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den
forhandlingsberettigede organisation. Ren straffeattest er et krav.
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Viceberedskabsinspektør Stefan Lindemose, stefan.lindemose@vsbv.dk tlf. 21 46 95 18
Eller Sekretariatsleder Anette Flor Nielsen, anns@vsbv.dk tlf. 30 71 62 93
Ansøgning
Skriftlig ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse samt straffeattest
sendes via link på www.kalundborg.dk - så vi har den senest den 22. oktober 2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtale afholdes mandag den 29. oktober 2018.
Vestsjællands Brandvæsen
Vestsjællands Brandvæsen er en fusion af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og
Sorø. Vi er organiseret i et § 60 selskab der blev etableret ved årsskiftet 2016.
Vi er 45 fastansatte medarbejdere, 175 deltidsbrandfolk og 80 frivillige tilknytte beredskabet fordelt på
15 lokaliteter.
I vores dækningsområde der er på 2.088 km2 bor der ca. 206.000 indbyggere og vi foretager årligt ca.
1750 brand og rednings udrykninger og afvikler ca. 1500 brandsyn.
Vi arbejder døgnet rundt på at være en effektiv organisation der yder en god service til borgere og
virksomheder.

