AVDELINGSSJEF BEREDSKAP
100% FAST STILLING
OM ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS
Øvre Romerike brann og redning IKS er et heleid interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll,
Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.
De 6 kommunene på Øvre Romerike utgjør en helhetlig brannvernregion med et areal på 2.056 km2
og ca. 96.000 innbyggere. Regionen er i sterk utvikling knyttet til befolkningsvekst, trafikkvekst og
næringsetableringer.
Selskapet vil kontinuerlig arbeide for at organisasjonen er tilpasset de brannfaglige behov innenfor
rammen av vedtatt økonomiplan. Brannmiljøet er tradisjonelt mannsdominert, derfor oppfordres
kvinner til å søke.
Selskapets hovedkontor er lokalisert på Jessheim i Ullensaker kommune. Beredskapsavdelingen
består av 3 seksjoner. Beredskapsstyrken har 6 brannstasjoner med i alt 104 i heltid- og
deltidsstillinger. Oslo Lufthavn ligger 10 minutters kjøretur fra våre kontorlokaler.

ANSVARSOMRÅDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIRKSOMHETSPLANLEGGING: Planlegging og organisering av tjenesten. Utarbeide

virksomhetsplaner for avdelingen.
PERSONALANSVAR: Daglig oppfølging av ansatte i avdelingen. Gjennomføre
medarbeidersamtaler, personalmøter og orientere om beslutninger som berører avdelingens
personell.
OPPLÆRING: Planlegging og gjennomføring av kurs, øvelser og annen opplæring av
mannskapene.
KVALIFIKASJONSKRAV: Ansvar for å påse at samtlige mannskaper tilfredsstiller gjeldende
kvalifikasjonskrav.
HMS- ANSVAR: Lede virksomheten slik at tjenesten utføres i samsvar med krav til gjeldende
HMS-krav.
UTADRETTET VIRKSOMHET: Ta initiativ til å gjennomføre utadrettede kurs og
informasjonstiltak knyttet til avdelingens fagområde.
ØKONOMISTYRING: Bidra i selskapets budsjettprosess og sørge for at avdelingen driftes
innen vedtatt økonomisk ramme.
INNKJØPSANSVAR: Bidra i ØRU-kommunenes innkjøpssamarbeid ved deltakelse i
utarbeidelse av konkurransegrunnlag og påse at innkjøp blir gjort i samsvar med selskapets
økonomiplan og inngåtte innkjøpsavtaler.
INTERN RAPPORTERING: Utarbeide rapporter for sin avdeling slik selskapet har bestemt.
EKSTERN RAPPORTERING: Utarbeide rapporter for sin avdeling slik statlige og kommunale
myndigheter har bestemt.
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•

UTVIKLE FELLES BEDRIFTSKULTUR: Forvalte selskapets verdigrunnlag og bedriftskultur ved

avdelingen.
•
•

UTVIKLING AV SELSKAPET: Må se muligheter for forbedring og effektivisering av tjenesten.
DELTAKELSE I BRANNSJEFENS LEDERGRUPPE: Avdelingssjefen rapporterer til brannsjefen og

•

inngår i brannsjefens ledergruppe.
ANDRE ANSVARSOMRÅDER: Avdelingssjefen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver og
ansvarsområder av brannsjefen.

FAGOPPGAVER OG FAGANSVAR
·
·
·
·
·
·
·

Sikre at avdelingen er organisert, bemannet og kvalifisert slik at den ivaretar gjeldende lovkrav
og selskapets mål.
Sikre at avdelingens utstyr og beredskapsmateriell til enhver tid er i operativ stand.
Det faglige ansvar for at eierkommunenes beredskap til enhver tid er i samsvar med
dokumentasjon av brannvesenet.
Utarbeide beredskapsplaner og innsatsplaner.
Dokumentere at avdelingen er forsvarlig drevet i samsvar med gjeldende forskrifter og mål for
selskapet.
Inngå i overordnet vakt.
En av avdelingssjefene vil være brannsjefens stedfortreder.

KVALIFIKASJONER
·

·
·
·
·
·
·
·

Leder for beredskapsavdelingen skal ha gjennomført beredskapsutdanning III og ha enten:
- Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole eller annen relevant høgskoleutdanning
eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller:
- Kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jfr. Dimensjoneringsforskriften
§ 7-7.
Avdelingssjef beredskap må oppfylle kravene til uttømmende politiattest og helsekrav til
utrykningskompetansebevis.
Førerkort klasse B
Må kunne disponere privat bil i tjenesten.
Gode samarbeidsevner, evne til å motivere andre, samt skape vekst og utvikling hos
medarbeiderne.
Gode kommunikasjonsevner både internt og utad mot publikum.
Må kunne anvende og se muligheter ved bruk av moderne IKT verktøy.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS
Post/ besøksadresse

Fakturaadresse

Telefon

Org. nr. NO 987 61 5516 MVA

Industrivegen 28

Postboks 74

Sentralbord: 478 84 300

Bankkonto 8601.41.92672

UTFYLLENDE INFORMASJON
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.
Lønn og annen godtgjørelse etter avtale.
For ytterligere informasjon kan brannsjef John Arne Karlsen kontaktes på telefon 957 21 380 eller epost john.arne.karlsen@orbrann.no
Søknad med vedlegg sendes til Øvre Romerike brann og redning IKS på mailadresse:
postmottak@orbrann.no
Eller post:
Øvre Romerike brann og redning IKS
Industrivegen 28, 2069 Jessheim

Merk søknaden «Avdelingssjef beredskap».
Søknadsfrist: 13.06.2014
Søkerlisten vil bli offentliggjort etter søknadsfristens utløp.
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