Upplev känslan av
att göra skillnad!
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Vi gör Västervik
tryggt och säkert!
På Räddningstjänsten Västervik har vi visionen att
Västervik ska vara den säkraste och tryggaste kommunen att bo och verka i. Här ska alla kunna känna
sig säkra och trygga, oavsett tid, plats och personliga
omständigheter.
För att lyckas i vårt arbete har vi skapat en värdegrund med våra gemensamma värderingar, som alla
anställda står bakom och delar. En värdegrund mäts
inte i siffror, men hålls levande i varje handling, i varje
samtal och i varje beslut som vi tar.

Vår värdegrund bygger på sex
värdeord:
Ansvar är en mycket viktig del i vårt arbete. Det innebär bland annat att vi tar ansvar och håller vad vi lovar
och att vi är väl förberedda inför de uppgifter som vi
kan ställas inför.
Vi är engagerade, har en positiv inställning och jobbar
ständigt med utveckling och förbättring.
Vi arbetar och står för trygghet i samhället. Till exempel syns vi i samhället, samverkar och skapar relationer. Vi accepterar inte hot- och våldssituationer.
Vi bemöter varandra, och alla vi träffar, med omtanke.
Vi lyssnar och bryr oss om varandra.
Vi har god kvalitet, ordning och reda och agerar alltid
professionellt.
Vi visar respekt mot varandra och våra medborgare.

Överum

Gamleby

Loftahammar

Västervik
Ankarsrum

Mot en fossilfri framtid
Omställning på dina villkor.

Hjorted

28 personer är alltid i beredskap för din säkerhet,
dygnet om, året om.

Läs mer på www.okq8.se

Brandsäkra ditt hem
Med några enkla förebyggande åtgärder kan du göra ditt
hem brandsäkert.

Brandvarnare
Ha fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt
en brandvarnare i varje rum där någon sover. Helst ska brandvarnarna vara seriekopplade.

Pulversläckare
En pulversläckare på minst sex kilo fungerar för hemmet,
villan, fritidshuset och kontoret.

Brandfilt
Med en brandfilt som är 120x180 centimeter kan du själv
släcka mindre bränder.

Gör er egen brandövning
Prata med dina nära och kära i hushållet och fundera på vad
ni ska göra om det börjar brinna. Hur tar sig alla boende i
hushållet ut? Var ska man återsamlas? Vem släcker? Vem
ringer 112? Om det finns barn i hushållet så förklara så att de
också vet hur man ska agera vid en brand.

Utbildning
Lär dig att förebygga brand och vad du kan göra om det
börjar brinna. Räddningstjänsten både utbildar och informerar.

72 timmars beredskap
Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill
säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en
kris. Se till att du har vatten, förnödenheter samt förmåga att
ordna värme och informationsinhämtning.

Riskgruppsanpassat stöd
Alla personer i Västerviks kommun som har trygghetslarm
kommer få sitt larm kopplat till ett brandlarm, en trygghet
som vi är stolta över att kunna erbjuda.

Är du vår nya kollega?
Är du en finurlig lagspelare som vill göra skillnad för andra människor och vara med och skapa
ett tryggare samhälle? Då är det kanske just dig som vi på Räddningstjänsten Västervik söker.
Som räddningspersonal i beredskap (RiB) är ingen dag den andra lik. Det är ett spännande
yrke där du tillsammans med andra snabbt kan vara på plats och hjälpa den som är i behov av
vår hjälp vid olyckor och andra händelser där din insats verkligen gör skillnad!
Låter det intressant? Håll ögonen öppna efter våra rekryteringsannonser!

En jämställd och attraktiv arbetsgivare
Räddningstjänsten Västervik vill vara en dynamisk och effektiv organisation, som speglar
samhället. Vi behöver helt enkelt en mängd kompetenser för att göra ett riktigt bra jobb. Vi är
också helt övertygade om att mångfald gör oss till en mer effektiv organisation. För oss är det
självklart att stå bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Alla behövs, kvinna eller man, små eller
stora muskler spelar ingen roll. Olika
personligheter, kompetenser och erfarenheter
gör oss starka. Att vara RiB:are är inte som ett
vanligt jobb, det är en del av en gemenskap.”
/Kristine
Det är en fantastisk känsla att kunna hjälpa
människor som drabbats av en olycka, ett
hjärtstopp eller då en brand uppstått. Arbetet är
lärorikt, ger mig personlig utveckling och jag har
fantastiska kollegor.”
/ Jocke
När vi blir utlarmade är det
någon som behöver hjälp och
då gör vi skillnad för den människan.
Att få vara del i en organisation som
finns för att skapa trygghet och
säkerhet känns väldigt bra.”
/ Andrea

Dyra servicekostnader?
Onödiga larm?

Vi är stolta över att vara certifierade både för
anläggarfirma inbrottslarm och brandlarm

Telecenter är certifierad anläggarfirma brandlarm och
hjälper till med projektering, försäljning, installation,
utbildning, driftsättning och service.

Ring oss idag, Peter Jansson, 0491-78 43 03
eller maila på peter@telecenterab.se
www.telecenterab.se

Telecenter utfärdar anläggarintyg.
Bland våra kunder märks tillverkningsindustrier, kontor,
hotell, vårdboenden, tjänsteföretag och kärnkraftsindustrin.
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Östersjövägen 4
593 32 Västervik
Tel: 0490-25 57 51
raddningsnamnden@vastervik.se

@raddningstjanstenvastervik
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