Tillsammans är vi alltid redo

EN TRYGGHET SOM GÖR SKILLNAD FÖR ALLMÄNHETEN
Vi på Räddningstjänsten Öland arbetar strategiskt med beredskap för att hålla alla våra medborgare säkra
och trygga. Idag finns det 110 anställda deltidsbrandmän som är redo att rycka ut när olyckan är framme. Vi
lägger stor vikt på att arbeta effektivt vid olyckor och detta gör vi genom att ständigt utveckla våra medarbetare med hjälp av utbildningar och övningar, så att de kan vara så förberedda som möjligt vid insatser.
Räddningstjänsten Öland, som är en del av Ölands kommunalförbund, grundades år 1991 i syfte att
erbjuda alla invånare en tryggare och säkrare vardag. Räddningstjänsten ingår idag i ett samarbete med
ett flertal närliggande kommuner och detta innebär att du som deltidsbrandman ska vara beredd på att
rycka ut till olika platser när det krävs.

EN DEL AV NÅGOT STÖRRE
Vi vill att alla våra deltidsbrandmän ska vara en del av något större och känna samhörighet. Räddningstjänsten Öland är ansluten till ett operativt ledningssystem tillsammans med
kommunerna Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mönsterås, Högsby och Oskarshamn. Detta
innebär att du som deltidsbrandman hos Räddningstjänsten Öland ska vara beredd på att
rycka ut till någon av dessa kommuner vid behov.
Det operativa ledningssystemet bidrar till en mer trygg vardag för alla invånare i de anslutna
kommunerna, men också i hänseendet att utveckla dig som medarbetare. Utbytet av erfarenheter och kompetens är något vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare.
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I BEREDSKAP – 365 DAGAR OM ÅRET
En insats eller att vara i beredskap för samhällets säkerhet är det mest nobla man kan bidra med, vilket våra
medarbetare bidrar med på daglig basis. Det som kännetecknar vår räddningstjänst är den goda lagandan, gemenskapen och möjligheterna för personlig utveckling. Vi är måna om att alla som är med och bidrar till kommunens säkerhet ska utvecklas, både yrkesmässigt och personlighetsmässigt. Vi erbjuder en mängd olika utbildningar som stärker vår kompetens och yrkesskicklighet. Vi är medvetna om att yrket som deltidsbrandman kan
krocka med ditt vanliga arbete, därför är vi flexibla vid schemaläggning av beredskap, så att du ska hinna med
både ditt civila arbete och deltidsuppdraget.
Vill du bli en del av ett team som utvecklar varandra, har en god stämning och prioriterar allmänhetens säkerhet?
Då har du hamnat på helt rätt ställe.

Vi skapar ett tryggare
samhälle med våra
kommunikationslösningar!

Våra produktområden:
• Mobiltäckning & Inomhuslösningar
• Mätning & Styrning
• Drift & Övervakning
• Trygghetslösningar
• Terminaler & Tillbehör
• Och ännu mer...t ex vår rökdykslösning
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VÄGEN FRÅN INTRESSERAD TILL UTBILDAD DELTIDSBRANDMAN
Vi och allmänheten är beroende av att allt fler invånare väljer att arbeta inom räddningstjänsten. Som deltidsbrandman blir du anställd hos oss utan krav på tidigare utbildning eller kunskaper, därefter ombesörjer vi att
du får den utbildning som behövs för att klara uppdraget. Resan mot tjänsten som deltidsbrandman börjar
med intervju, hälsokontroll och gångbandstest. Vi är måna om din hälsa och vi vill lära känna dig så bra som
möjligt från dag ett. Har du funderingar gällande gångbandstestet och vill prova innan du bestämmer dig? Då
är du varmt välkommen att höra av dig till oss så gör vi det tillsammans.
Våra skickliga instruktörer kommer att träna dig för alla tänkbara scenarion som kan uppstå ute på fältet.
Under dina utbildningsveckor kommer du att få träning inom en rad olika spännande moment som brand,
trafikolycka och sjukvård. Utbildningen bidrar även till att knyta värdefulla kontakter, både inom och utanför
räddningstjänsten.

Vad vill du få hjälp med?
Vi finns här för att göra din vardag enklare
och tryggare, med bekväma banktjänster,
nära rådgivning, trygga bostadsaffärer
och heltäckande försäkringsskydd.
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Vi ser fram emot att höra från dig!

raddning@oland.se
0485-470 00
raddningstjanstenoland.se

