
Viceberedskabschef/Souschef i Nordvestjyllands 

Brandvæsen I/S 
Bliv en del af et velfungerende brandvæsen, som vil vokse sig bedre og større. 
 
Vi vil være Danmarks bedste brandvæsen. Det vil vi gøre ved at udvikle kvaliteten af vores 
kerneopgave, samt tiltrække og udvikle yderligere opgaver.  
 
Som viceberedskabschef bliver du en del af den overordnede ledelse af selskabet. 
Nordvestjyllands Brandvæsen er et fælleskommunalt selskab, der dækker kommunerne Lemvig, 
Holstebro, Skive og Struer. Selskabet blev etableret pr. 1. januar 2016, men vi har ikke lagt os 
endeligt fast på en ny organisationsopbygning, da vi ønsker at inddrage vores nye 
viceberedskabschef i denne proces.  
 
Din vigtigste rolle bliver at være sparringspartner for beredskabschefen og sammen med ham løse 
de ledelsesmæssige opgaver. Vi er en lille organisation og det betyder, at du selv kan være med til 
at præge og tilrettelægge dine opgaver og hermed definere din plads i organisationen. En lille 
organisation betyder også, at du selv skal deltage i det daglige arbejde med brandsyn, 
sagsbehandling, undervisning etc. 
 
Hvad brænder du for? 
En af dine opgaver bliver bl.a. at fungere som teamleder enten for det operative eller for 
myndighedsdelen. 
 
Hvis du brænder mest for det operative, kan en mulighed være, at får du det faglige ansvar for det 
område og vil fungere som leder for lederne på vores brandstationer. Du kan også være 
kontraktholder på vores samarbejde med Falck, som dækker otte brandstationer. 
 
Hvis du brænder mest for myndighedsdelen, bliver du teamleder for afdelingen, og du får det 
faglige ansvar for fx brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, forebyggelse etc. 
 
Der er ingen krav til bopæl, men hvis du bor i vores dækningsområde, vil der være mulighed for 
deltagelse i indsatsledelsen. 
 
Vi tilbyder  

• en spændende og alsidig arbejdsplads med en flad ledelsesstruktur 

• gode og engagerede kollegaer, hvor vi i fællesskab skaber og udvikler et fantastisk 
arbejdsmiljø med et højt fagligt niveau, samtidig med smil og godt humør i hverdagen 

 
Vi forventer, at du 

• har en akademisk uddannelse som fx konstruktør, ingeniør eller lignende - gerne suppleret 
med relevant brandteknisk uddannelse  

• har lyst til at udvikle dig ledelsesmæssigt i en lille organisation, hvor du kan have fingrene i 
mange opgaver 

 
Du sidder måske lige nu som beredskabsinspektør, afdelingsleder eller lignende i et beredskab. 
Du kan også være byggesagsbehandler i en kommune, brandrådgiver i det private eller måske 
noget helt tredje. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra et beredskab og har en relevant 
lederuddannelse. 
 
Du skal have kørekort, en ren straffeattest, og du skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til 
minimum HEM. 
 
Vi sidder ni medarbejdere i vores administration - din nye arbejdsplads - på adressen: Fælledvej 
17, 7600 Struer. Det vil være muligt i begrænset omfang at arbejde hjemmefra. 
 
 
 
 



Løn- og ansættelsesvilkår  
Efter gældende overenskomst og principperne for lokal løn med baggrund i funktioner, 
kvalifikationer og relevant erfaring.  
Tiltrædelse den 1. januar 2019 eller efter aftale. 
 
Samtaler  
Vi forventer at holde 1. samtale den 12. eller 16. november 2018 og en evt. 2. samtale den 20. 
november 2018. 
 
Du kan forvente en form for test eller opgaveløsning i ansættelsesforløbet, hvor Skive Kommunes 
HR-afdeling også deltager. 
 
Yderligere oplysninger 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte beredskabschef Claus Bo Nielsen 
på telefon 23 74 45 23.  
 
Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside: www.nvjbrand.dk. 
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgning sammen med dit CV skal være os i hænde via sidens link senest den 4. november 
2018. 
 
 
Link til ansøgning: 

https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=2319&ERId=30761 
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