VILL DU JOBBA SOM LARMBEFÄL,
VAKTHAVANDE BEFÄL ELLER
REGIONAL INSATSLEDARE?
Räddningsregion Bergslagen (RRB) söker nu befäl som vill vara verksamma i det
gemensamma ledningssystemet. I närtid finns en vakans som regional insatsledare Örebro (RIL-Ö), men för att stå rustade innan fler vakanser uppstår tar vi
även in intresseanmälningar till övriga ledningsfunktioner. Det kan även bli aktuellt med rörelse mellan olika funktioner. Utbildningstiden kan vara lång, och genom att ta in intresseanmälningar redan nu kan i vissa fall även sökande som inte
har den formella kompetensen skaffa den innan tjänsten ska tillträdas. Observera
att det alltså inte finns någon vakant tjänst som larmbefäl (LB) och vakthavande
befäl (VB) i nuläget, utan att dessa tjänster tillsätts när de uppstår.
RRB är ett samarbete där 42 kommuner gemensamt bedriver ledning av operativa
insatser. Organisatoriskt är RRB utformat som en egen, fristående avdelning inom
Nerikes Brandkår, med en driftchef som den ende fast anställde. Driftchefen hyr
sedan in larmbefäl, vakthavande befäl och regionala insatsledare från de olika räddningstjänsterna. De utökade uppdragen är tidsbegränsade till 2 eller 3 år, men tanken är att de förnyas om bägge parter är nöjda.
I de bifogade filerna finns kravspecifikationer för de olika ledningsfunktionerna, och
för LB/VB även utökade beskrivningar som innehåller mer detaljer. För att få veta
ännu mer om vad de olika funktionerna innebär, och hur det går att kombinera med
andra tjänster (ingen av dessa är heltidstjänster, utan knappt halvtid som LB eller VB)
finns det olika vägar.
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•

För dig som är intresserad av uppdrag inom RRB arrangerar vi träffar via Teams
vid två tillfällen: måndag 8 mars 13.00 - 15.00 och onsdag 10 mars 15.00 - 17.00.
På träffarna informerar vi om uppdrag, rutiner med mera. Föranmäl dig via mejl
till driftchef@raddningsregionbergslagen.se så får du en länk som tar dig in på
mötet. Skriv ”Infoträff RRB” i ämnesraden och ange i meddelandet vilket möte du
vill delta i. Vid mötet kommer driftchef, larmbefäl och HR-funktion att informera
och svara på frågor.

•

Ta kontakt med din räddningschef. Denne är väl insatt i ledningssystemet i stort och kan
svara på dina frågor. Räddningschefen är också den som kan
beskriva lokala villkor för tjänstgöring, som arbetstider, resor
och liknande. Räddningschefen
kan också delge dig fler dokument som beskriver olika delar
av ledningssystemet om du inte
har tillgång till RRB:s intranät.
Din egen räddningschef måste
tillstyrka din intresseanmälan till
en ledningsfunktion.

•

Ta även kontakt med din närmaste chef (om det inte är räddningschefen). Delge bifogad information till denne. Säkerställ att möjligheter finns att tjänstgöra
enligt grundschema och sommarschema, och hur det påverkar ditt schema för
ordinarie tjänst.

•

Skicka din intresseanmälan till driftchef@raddningsregionbergslagen.se senast
17 mars. Skriv ”Intresseanmälan RRB” i ämnesraden. I mejlet berättar du kort om
dig själv och din bakgrund, och utförligare om vad som gör dig lämplig för den
aktuella tjänsten samt hur du kan bidra till utveckling av RRB:s verksamhet. Till
intresseanmälan bifogar du ditt CV.

Du får en återkoppling på att din intresseanmälan är mottagen. Den fortsatta hanteringen består sedan av att driftchef och RCB-gruppen gör ett urval bland sökande,
som sedan kallas till tester och intervjuer. Samråd sker med lokal räddningschef och
andra referenser. Därefter gör driftchef och RCB-gruppen ett slutligt urval och fastställer en turordning. Styrgruppen eftersträvar geografisk spridning. Hur många VB
och LB som väljs ut nu beror på om det kommer indikationer på förestående vakanser. Alla sökande kommer att få återkoppling.
Bifogade filer
•

Information till närmaste chef

•

Kravprofil regional insatsledare

•

Kartbilaga regional Insatsledare

•

Kravprofil larmbefäl

•

Utökad beskrivning av funktionen larmbefäl

•

Kravprofil vakthavande befäl

•

Utökad beskrivning av funktionen vakthavande befäl
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