Vi söker brandmän i Ramnäs
Ett projekt av Mälardalens brand och
räddning

Vill du vara med och göra skillnad?

Vill du veta mer?
Kom då och träffa oss!
Söndagen den 19/11 kl.15,00 kommer vi att vara vid Ramnäs hotell och
konferens för att berätta mer.
Anmälan sker tillbjorn.svensson@mbrf.se
Foto: Peter Arwidi

Är du en kvinna eller man över 18 år och bor och/eller
jobbar i Ramnäs med omnejd? Vill du hjälpa andra
människor och bidra till att människorna på din hemort
kan känna sig ännu tryggare i sin vardag?
Då är du rätt person för oss!
Att arbeta som brandman innebär att du kan vara den som först kommer fram vid en olycka eller händelse. Du är ungefär som vilken samhällsmedborgare som helst som blir varse om en olycka i närheten,
men med mer kunskap och resurser för att kunna utföra en första insats i väntan på att övrig räddningstjänst anländer.
Det har visat sig att de första minuterna är otroligt viktiga vid
exempelvis en brand eller en trafikolycka, och det är många gånger de
små insatserna i ett tidigt skede som kan göra stor skillnad.

Varför brandman i Ramnäs
Räddningstjänsten ska alltid sträva efter att räddningsinsatser påbörjas inom godtagbar tid och att de bedrivs
på ett effektivt sätt. Oberoende av avståndet till
närmsta räddningstjänst och var i landet man bor ska
man med hänsyn till de lokala förhållandena erbjudas
ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Införandet av brandman i Ramnäs leder till kortare insats-tider vilket innebär att räddningspersonal kan vara
snabbare på plats och påbörja åtgärder vid en olycka.
Personal i Ramnäs kommer även att åka till Surahammar/Virsbo för att stärka styrkan på plats när det saknas
personal i Surahammar/Virsbo. På så sätt ökar förmågan att göra insats i området ytterligare, vilket ger
ett
ännu
tryggare
och
säkrare
samhälle för alla som bor och arbetar i Ramnäs/
Surahammar/Virsbo
Brandmän är även en bra resurs för den ordinarie arbetsgivaren för att skapa en trygg och säker arbetsplats.
Om du är arbetsgivare och vill veta mer om fördelarna
med att ha räddningstjänst-personal i beredskap på
arbetsplatsen, besök www.msb.se och se filmen: Räddningstjänstpersonal i beredskap - Mervärde för dig
som
arbetsgivare.
Kontakta även gärna oss på Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund. 021-39 82 05

Ramnäs behöver dig!

Kraven

Anställningen

För att kunna bli anställd som brandmani Ramnäs krävs att du
är över 18 år, är frisk och har B-körkort C-körkort är en merit.
Du ska bo och arbeta i Ramnäs med omnejd. Du ska dygnet
runt vara beredd på att rycka ut så snabbt som möjligt vid
larm
när
du
har
beredskap. Du måste ha tillstånd från din arbetsgivare för att
vara deltidsanställd inom räddningstjänsten.

Din anställning blir räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB)
som är en kommunal deltidsanställning, vilket innebär att du
har en annan huvudarbetsgivare. Du arbetar alltså som vanligt
hos
din
ordinarie
arbetsgivare,
men
är
beredd att rycka ut på larm under den tid som du har
beredskap. Räddningstjänsten betalar dig för den tid som går
åt till utryckning, övning och utbildning. Utöver detta får du
även beredskapsersättning för den tid du har beredskap.

Arbetstid
Som brandman i Ramnäs har du beredskap normalt
ungefär var tredje vecka. Utöver detta deltar du också i
utbildning och övning inom Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.
Utbildning
Innan du börjar jobba som brandman kommer du få en grundutbildning av Mälardalens brand och räddningsförbund

Vill du veta mer?

Uppdraget
Skillnaden
mot
övrig
räddningstjänstpersonal
i
området är att du vid larm inte behöver åka via någon
brandstation för att hämta utrustning . Som brandman i Ramnäs har du alltid beredskapsbilen med dig och kan åka direkt ut
till
olycksplatsen. Samtidigt som du får larm går larmet också hos
någon
eller
några
av
kommunernas
hel-/deltidsbrandstationer, vilket innebär att dina kollegor på
räddningstjänsten aldrig är långt bort.

Kom då och träffa oss!
Söndagen den 19/11 kl.15,00 kommer
vi att vara vid Ramnäs hotell och konferens för att berätta mer
Anmälan sker tillbjorn.svensson@mbrf.se

Är du intresserad att arbeta som brandman i Ramnäs? Eller har du frågor och
funderingar om tjänsten? – Kontakta då Mälardalens Brand- och Räddningsförbund på 021-39 82 05
så berättar vi mer!

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Kontakt: Björn Svensson, Avdelningschef
Telefon direkt: 021-39 82 05
E-post: bjorn.svensson@mbrf.se
Hemsida: www.mbrf.se

