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Varighet
Fast
Med bakgrunn i dimensjoneringsforskriften skal det tilsettes en brannkonstabel som
skal være med i beredskapsstyrken og inngå i kommunens brannberedskap. Stillingen
er underlagt Beredskapsleder.

Arbeidsoppgaver
•

Inngå i beredskapsstyrken

Kvalifikasjoner
•
•
•

Inneha kompetansebevis/førerkort for klasse B eller tyngre kjøretøy klasse C
eller tilsvarende.
Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel. jf.
§ 7-3.
Den som tilsettes i stillingen må tilfredsstille kompetansekravene som
fremkommer i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen,
kap. 7.

Egenskaper
•
•
•

Vi ser etter deg som:
Viser initiativ og ansvarlighet, Har fokus på tjenesteutvikling, Samarbeider godt
og konstruktivt med andre.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Postadresse:
Postboks 114, 9161 Burfjord

Besøksadresse:
Gargu 8, 9161 Burfjord

Telefon:
+47 960 97 750

www.nordtromsbrannvesen.no
post@nordtrombrannvesen.no

Vi tilbyr
•
•
•
•
•

•

•

•

Stillingsbrøk: 1.33%
En spennende stilling i utvikling
Være med på å utvikle tjenesten i Kvænangen samfunnet
Lønn etter gjeldende tariffavtale
Gode pensjonsordninger
Generelle opplysninger
Vi ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og vil derfor
oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn,
seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Ifølge. Offentlighetslovens § 25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom
på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt
om å bli unntatt offentlighet. Vi vil varsle søkere som har bedt om unntakelse
fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.
Gyldig politiattest og tilfredsstillende helseattest må framlegges før tiltredelse
videre er det krav om å bestå fysisk test.

Om arbeidsgiveren
Kvænangen kommune, Vi kan by på allsidige naturopplevelser, et rikt arbeidsliv og
et spennende kulturliv. Kommunenes oppdrag er å levere gode tjenester, være en
god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling. Gjennom motiverte
og dyktige medarbeidere løser vi vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi gir deg
utfordringene, vi gir deg mulighet til mestring og stolthet. Vi tror du vil sette spor
etter deg hos oss. Vil du være med?
Organisering av beredskapen er i stadig utvikling og andre beredskapsformer kan
komme i framtiden.
Søknad med CV sendes til Nord-Troms Brannvesen
post@nordtromsbrannvesen.no
Spørsmål til stillingen rettes til Nils-Arnold Nilsen, brannsjef / sektorleder
nils.nilsen@kvanangen.kommune.no
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