
Brandmester/Viceberedskabsinspektør 

Bliv en del af Nordvestjyllands Brandvæsens velfungerende team af undervisere/instruktører 

Er uddannelse og instruktørarbejdet lige dig, og har du lyst til at indgå i vores velfungerende team af 
undervisere/instruktører og at deltage i det daglige arbejde i vores administration, så kan det være lige dig, 
vi søger. 

Vi har i Nordvestjyllands Brandvæsen forrygende travlt med kurser og undervisning i hele vores område. 

Vi søger derfor en instruktør til en nyoprettet stilling, primært til undervisning eksternt og internt inden for 
områderne førstehjælp og brand. Du skal være med til at styrke og udvikle vores uddannelser og fastholde 
vores høje kvalitetsniveau. 

Vi tilbyder: 

- en spændende og alsidig arbejdsplads 
- gode og engagerede kollegaer, hvor vi i fællesskab udvikler og skaber et fantastisk godt 

arbejdsmiljø med højt fagligt niveau samtidig med smil og godt humør i hverdagen 
- en udfordrende stilling som underviser med mulighed for indflydelse og adspredelse ved deltagelse 

i det daglige arbejde i beredskabet 

Vi forventer, at du: 

- er uddannet førstehjælpsinstruktør eller er villig til at gennemføre uddannelsen 
- er uddannet holdleder eller indsatsleder brand 
- selv vil være med til at præge din hverdag og dine opgaver 
- har kørekort til minimum kategori B 
- kan arbejde på forskellige tidspunkter, da en del af undervisningen foregår uden for normal 

arbejdstid 
- kan fremvise en ren straffeattest og opnå sikkerhedsgodkendelse til minimum ”hemmelig” i hele 

ansættelsesperioden 

Vi lægger vægt på, at du: 

- eventuelt har erfaring fra et andet beredskab eller anden relevant erfaring 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn med baggrund i kvalifikationer og relevant 
erfaring. 

Tiltrædelse 1. april 2019 eller efter aftale. 

Yderligere oplysninger: 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte beredskabschef Claus Bo Nielsen på 
tlf.: 23 74 45 23. 
 
Vores administration – og din nye arbejdsplads – er beliggende på adressen: Fælledvej 17, 7600 Struer. 

Du kan læse om os på vores hjemmeside www.nvjbrand.dk. 

Ansøgningsfrist: 

Ansøgning sammen med dit CV og dokumentation for relevant uddannelse og uddannelsesbeviser skal 
være os i hænde via sidens link senest den 10. februar 2019. 

 Nordvestjyllands Brandvæsen har Skive Kommune som administrationskommune, hvorfor der skal ansøges 
via deres link. 

www.nvjbrand.dk

