EN HELT VANLIG HJÄLTE

”Jag blev nästan
tårögd när Gunnel
kom till stationen
och tackade oss
för insatsen.”

”Styrka är relativt, det beror
helt enkelt på
vad du är bra på.”

”Män har inte
lättare tester än
kvinnor heller.”

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-video via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi
Cinemagrafi

Webb-ikon

Snap-video

”Jag har
fått nytta av
kunskaper som
jag aldrig trodde
att en brandman
behövde ha.”

”Deltagarna till
dagens brandkunskapsutbildning
är här.”

”Tillsammans
kan vi göra
otroligt mycket
för en annan
människa.”

”Trots att det är ett ytterligare
arbete, ser jag alltid fram emot
att öva med kollegorna på räddningstjänsten.”

Environment & Rescue
Larmnr:

020-38 39 00
(Dygnet runt)

När det gäller: Trafikolyckor (tunga fordon) - Sanering av bensin och oljeprodukter Deponi av förorenade jordmassor - Rening av oljeförorenat grundvatten

Ansluten till SOS-Alarm • Har avtal med försäkringsbolagen

Vadå
deltidsbrandman?

S

om deltidsbrandman har du en annan ordinarie arbetsgivare. Till exempel på ett
vårdboende eller i en industri. Under den
tid som du har beredskap har du en personsökare som börjar pipa om det går ett larm.

När larmet gått har du 5–6 minuter på dig att:

När larmet går kan det handla om allt ifrån
bränder, trafikolyckor, sjukvårdslarm eller vattenlivräddning till att vara behjälplig vid extrema vädersituationer som stormar, översvämningar och snöoväder.

Hur då deltidsbrandman?

Tillsammans övar vi regelbundet på alla möjliga olyckor och situationer som kan möta oss
i yrket.

Var då deltidsbrandman?
Våra deltidsbrandstationer finns i Vårgårda
och Sollebrunn. På varje deltidsstation jobbar
fyra skiftlag som delar på beredskapstiden.
I varje skift jobbar en styrkeledare och 4–5
brandmän.

• ta dig till brandstationen
• byta om
• sätta dig i brandbilen
Om du tycker om att arbeta i grupp och gillar
både problemlösning och att vara en hjälpande hand för andra människor kommer du att
trivas hos oss.
Du som vill bli deltidsbrandman ska inte tveka
att kontakta oss och meddela ditt intresse, vi
svarar gärna på dina frågor. Vi söker medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter
och den utbildning som krävs för jobbet får du
av oss.
Vill du bli en helt vanlig hjälte?

Grannsamverkan

Kunskap om hur man förebygger skador och skyddar sin
boendemiljö mot brott. Skapa sociala nätverk, samarbeta,
stöd och hjälp varandra och samtidigt ha uppmärksamhet på
vad som händer i ditt närområde.
Är du nyfiken på Grannsamverkan? Kontakta oss för att komma
igång. Tfn. 0322-60 06 00

Viktigast är
viljan att ställa
upp för andra

M

aria har arbetat som deltidsbrandman hos oss i några år. Till en början
var hon osäker på om arbetet verkligen var något för henne, eftersom hennes
bild var att en brandman är två meter lång
och ruskigt stark. Visst krävs det lite kraft och
envishet för att vara brandman, men med träningsvilja så skaffar man sig det. Det gjorde
Maria.
”Vi som sökte tjänsterna som deltidsbrandman var alla så olika. Vi hade helt skilda
fysiska förutsättningar och olika livserfarenheter. Men vi hade alla samma mål. Det
visade sig att våra olikheter skapade en större kunskapsbredd. Min stereotypa bild av att
en brandman måste vara ett två meter långt
muskelberg hade börjat nyanseras.”
”Det roligaste med att arbeta som brandman”,
säger hon och ler, ”är att få arbeta tillsammans
med ett arbetslag.”
Maria insåg snabbt att den viktigaste egenskapen hos en brandman är viljan att ställa
upp för andra människor. När någon drabbats
av en olycka tvekar hon inte att kliva fram och
erbjuda sin hjälp. Det betyder inte att hon alltid är oberörd av det som hänt, men hon ställer upp trots att det ibland är svårt.
”Jag hade få förkunskaper inom de olika områdena som yrket innefattar när jag sökte jobbet. Däremot drivs jag av en nyfikenhet och
en vilja att lära mig från engagerade kollegor,
som ger av sin tid och kunskap. Var och en

som söker sig till yrket ställs inför olika personliga utmaningar. De utmaningarna måste
vi alla lära oss att hantera. I yrket som brandman får jag möjlighet att vara en del i en akut
samhällelig räddningsinsats. Ensam kan jag
göra väldigt lite men tillsammans med mina
kollegor kan vi förändra allt för en annan
människa. Den känslan är värd allt.”

Om du vill bli deltidsbrandman
behöver du:
• B-körkort
• Simkunnighet
• Godkänd läkarundersökning, som du får av
oss

Dessutom är det bra om du:
• Trivs med att arbeta i en grupp
• Gillar att hjälpa andra
Innan du är färdig att börja som deltidsbrandman får du en utbildning som bedrivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB). Den består av två delar om sammanlagt sex veckor som till största delen är förlagda på någon av de utbildningsställen som
finns runt om i landet.
Utbildningen betalas av oss men du kommer
att behöva vara ledig från ditt ordinarie arbete
under veckorna som utbildningen pågår.
Vill du veta mer?

Brandman
på heltid

På större orter med många larm är brandmännen anställda på heltid istället för att ha jourberedskap i hemmet eller på sin arbetsplats. Arbetspassen kan variera
i längd men det finns alltid ett arbetslag på brandstationen redo att rycka ut under dygnets 24 timmar, varje
dag hela året. Hos oss på Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har vi heltidsbrandmän på stationen i Alingsås.

Hur blir man heltidsbrandman?

Varierad vardag

För att bli heltidsbrandman krävs att du har en godkänd brandmannautbildning. Det är en tvåårig yrkesutbildning kallad Skydd Mot Olyckor som drivs av
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
på dess skolor i Revinge och Sandö. Du kan också söka
jobb som heltidsbrandman om du redan är deltidsbrandman och har några års erfarenhet.

Arbetsdagen för en heltidsbrandman kan vara minst
sagt varierad. Förutom att rycka ut på larm innebär en
stor del av arbetstiden övning och förberedelse inför
alla tänkbara olyckor och händelser. Detta inkluderar,
förutom praktisk och teoretisk utbildning, service, materielvård, träning och byggande av den gemenskap
som kan vara avgörande när det hettar till. Dessutom
träffar man många människor ute i samhället och ger
råd och utbildning om brandskydd till stora och små.

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
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Hur är det egentligen att jobba som deltidsbrandman? Karin Meijer Brodahl
berättar vad du kan förvänta dig och vad det bästa hon vet med sitt jobb är.
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Vi är Sveriges närmaste hantverkare
Peab Byggservice hjälper dig med allt från tak till källare.
Våra hantverkare arbetar vant i miljöer där andra bor och arbetar.
Vi har det stora företagets resurser i ryggen, men står djupt förankrade
med fötterna i myllan.
Hör av dig så hjälper vi till!

peabbyggservice.se • Telefon 054-85 20 30
Besöksadress: Sunnanvindsgatan 8

VI GILLAR OLIKA
Hos oss får du se ut hur du vill

400% Volkswagen.
Amarok

Transporter

Caddy

Crafter

Vi utbildar framtidens chaufförer!
Börjessons Bil i Alingsås AB • Kristineholmsvägen 39 • Alingsås
Tel: 0322-789 10 • www.borjessonsbil.se

033-430 08 00 • www.soderkulla.se

En arbetsgivare
för helt vanliga hjältar

V

i ringer på ytterdörren till Gustavsberg i Vårgårda och tas emot av deras plats- och produktionschef Lars Nothall. Han spring-er vant
uppför trapporna som om han kunde stället utan och
innan, vilket han också gör. Lars började som produktionstekniker på Gustavsberg för tjugonio år sedan.
Han visar in oss till sitt kontor och berättar om att det
är passande att vi kom just idag med tanke på det lilla
brandtillbud som inträffade hos dem under gårdagen.
”Det är en trygghet rent mentalt att ha utbildad personal på plats. Insatsen blir trygg och säker, samtidigt
som man tar hand om anläggningen på ett bra sätt”,
säger Lars och berättar att det är en av de största fördelarna med att ha deltidsbrandmän i personalstyrkan.
Lars fortsätter berätta om fördelarna med att ha deltidsbrandmän anställda hos sig. De har rutin i att hantera både mindre och större kriser och är duktiga på
att se risker som skulle kunna bli en olycka. För en industri som Gustavsberg, med tvåhundra sysselsatta, är
det brandförebyggande arbetet nödvändigt för att för-

hindra produktionsstopp och kostsamma saneringar.
Han menar att deltidsbrandmännens kunskaper om
brandskydd är ovärdeliga för verksamheten.
”Dessutom är de lite nördiga så de bryr sig om det
brandskyddsarbetet även mellan skyddsronder och
kontroller”, säger Lars.
Idag har de sex deltidsbrandmän anställda hos sig,
så det finns alltid någon på plats. Någon av dem försvinner visserligen på larm ungefär en gång i veckan
men de är sällan borta mer än en timme. Lars menar
att fördelarna väger upp den tillfälliga personalbristen.
Han trycker också på att man som arbetsgivare ska
se till att utnyttja den kompetens som deltidsbrandmännen har kring brandskydds- och krishantering.
”Man får en engagerad medarbetare som sannolikt är
handlingskraftig eftersom de söker sig till räddningstjänsten”, säger Lars halvvägs ute i korridoren på väg
för att visa oss verksamheten som engagerat honom
under så många år.

Tack till alla arbetsgivare som har
deltidsbrandmän anställda hos oss
Sundbergs El
Elinstallation
och service
Sollebrunn • 0705-283 533

Jonssons Bilverkstad
AB Sollebrunn

Välkommen till oss!
Var?
Du kan bli en del av vår härliga gemenskap genom
att arbeta som deltidsbrandman i Sollebrunn eller
Vårgårda eller som heltidsbrandman i Alingsås.
Vi är drygt hundra anställda i förbundet och styrs
av en kommunal direktion med representanter
från Alingsås och Vårgårda kommuner.
Inom Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbunds område bor cirka 51 000 personer och vi
har utmaningar i utbyggnaden av den kommande
infrastrukturen. Därför samarbetar vår samhällsskyddsavdelning med kommunerna för att kunna
förebygga olyckor och underlätta vår framkomst
vid en inträffad olycka.

Varför?
På våra arbetsplatser är vi måna om att vår personal trivs och mår bra och att vi tar hand om
varandra. Att vi lyckas bra med det märks tydligt
när vi rekryterar ny personal. På frågan varför de
söker till oss får vi ofta svaret att de hört många
berätta vilken härlig stämning vi har på vår arbetsplats.

För vem?
Vi gillar olika och jobbar därför aktivt med värdegrundsfrågor för att skapa en kultur på arbetsplatsen som tilltalar vår mångfald av medarbetare. Vi tycker det är viktigt med personlig utveckling och våra medarbetare deltar i relevanta
utbildningar, konferenser och utvecklingsprojekt. Självklart anser vi att kroppen är lika viktig
som knoppen och träning under arbetstid ingår
för alla våra olika befattningar.

Är du en person som söker ett varierande arbete där du
möter utmaningar som ger dig möjlighet att växa som
person?
På vår hemsida finner du mer information.
www.avrf.se
Om du är intresserad av brandmannayrket, tveka inte att
kontakta vår chef för räddningstjänstavdelningen, Jonas
Kälström.
jonas.kalstrom@avrf.se
Vill du ta del av fler personliga berättelser från vår räddningstjänst, besök gärna räddningsbloggen.
https://avrf.se/raddningsbloggen/

• 14260 • www.jssverige.se

Vill du bli en hjälte i vardagen?
Kontakta oss!
0322-61 60 00

Tomasgårdsvägen 1

raddningstjansten@avrf.se

441 39 Alingsås
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