VI BEHÖVER BRANDMÄN
ANSTÄLLNINGEN
Vill du vara med och göra skillnad?

För att bli anställd ska du vara
över 18 år, frisk och ha god
kondition.
Du ska bo och arbeta så nära
stationen att du hinner
installera dig normalt inom 5
minuter vid larm. Tillstånd från
din ordinarie arbetsgivare är
också nödvändigt.
Körkort B är ett krav. C –
behörighet en merit

Är du en kvinna eller man över 18 år och bor och
jobbar i Hallstahammar/Kolbäck/Surahammar/Virsbo/Skultuna?
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!

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.

Är du intresserad av att arbeta som brandman där du bor?
Tveka inte att kontakta oss!
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INFORMATION BRANDMAN

Tisdagen den 21/11 KL. 18,00 Vallby brandstation, Vallbyleden 9 Västerås
är du välkommen till en information om hur det är att arbeta som
brandman.
Vi informerar även vilka utbildningar som du får genom att bli brandman
inom Mälardalens brand och räddningsförbund och vilka
utvecklingsmöjligheter som erbjuds.
Då vi strävar efter att vara en jämlik arbetsplats ser vi gärna kvinnliga
sökande till våra lediga tjänster.
Anmälan sker till: bjorn.svensson@mbrf.se
Har du funderingar? Tveka inte att höra av dig oss!
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