Deltidsbrandman
– något för dig?

Vill du vara med och bidra till att skapa ökad trygghet i vardagen för människor i
din omgivning? Är du över 18 år, i god form och har nära till brandstationen från
din bostad och ditt arbete? Då hoppas vi att du vill anta utmaningen att bli
deltidsbrandman.
Som deltidsbrandman deltar du i släckning av bränder, räddningsinsatser vid
trafikolyckor, sanering av utsläpp, hjärtstoppslarm med mera. Du blir en del av en
yrkeskår vars gemensamma uppgift är att se till att konsekvenserna av bränder och
andra olyckor blir så begränsade som möjligt.
Under en beredskapsvecka ställs du inför arbetsuppgifter som kräver olika arbetstempon. När
larmet går gäller det att reagera snabbt och helt fokusera på din uppgift. Under veckan träffas
ni i gruppen och övar, ser över utrustning och har fysisk träning.

Människor, lagarbete, rörelse…
Brandmannayrket är ett spännande, givande och mångsidigt jobb. Du kommer i kontakt med
människor i olika situationer, arbetar tillsammans med kollegor i ett lag och får röra mycket på
dig. Du måste därför vara intresserad av och duktig på att handskas med människor och att
kunna samarbeta. Dessutom ställer arbetet fysiska krav på dig, vilket underhålls genom träning
och övning.

Arbeta deltid
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har för närvarande två heltidsstationer och åtta
deltidsstationer. Som deltidsbrandman har du normalt beredskap var fjärde vecka. Då ska du
kunna ta dig till stationen under alla dygnets timmar inom föreskriven anspänningstid. Det är
viktigt att du bor och arbetar nära din station. Om du arbetar på annan ort kan annan
tjänstgöring bli aktuell.

Utvecklingsmöjligheter
Efter något år som anställd deltidsbrandman skickas du på en utbildning som genomförs på
olika orter i landet i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps, MSB:s, regi. Du ska då
beräkna att vara på skolan under ca fem veckor. Så småningom kan du utbilda dig till
styrkeledare/räddningsledare eller fokusera mer på de viktiga förebyggande uppgifterna.

Vi vill ha mångfald
Räddningstjänsten Östra Skaraborg arbetar långsiktigt med rekrytering av brandmän. Vi
värdesätter de kvaliteter som kulturell mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning tillför
verksamheten. Under de senaste åren har vi lyckats rekrytera flera kvinnor som brandmän
vilket vi är glada över.

En deltidsstyrkeledare säger så här om sitt arbete:
- Man blir kanske inte rik på pengar genom att arbeta som
deltidsbrandman, men på andra sätt. Inom kåren har vi en
fantastisk kamratskap. Det är också en otrolig kick att få
hjälpa människor i nöd. För mig har arbetet på deltiden
alltid varit ett intresse, inte bara ett jobb. Att jag hållit på
i många år är väl bevis nog på att jag trivts och att intresset
fortfarande finns kvar.
Efter tio år utbildade jag mig till styrkeledare. Då får man möjlighet att påverka insatserna rent
taktiskt men även hålla ihop gruppen. Det känns också skönt att mitt intresse leder till att jag
faktiskt kan hjälpa andra och vara en slags resurs för människorna på hemorten.
Sedan har jag haft tur med mina huvudarbetsgivare. De har förstått vikten av att ha
deltidsbrandmän anställda och det har de också fått mycket tillbaka av. Att jag haft ett tryggt
arbete i botten är nog anledningen till att jag aldrig sökt jobb som heltidsbrandman.

På rätt plats i rätt tid
Din bostad och ordinarie arbetsplats ska vara placerade så att anspänningstiden (tiden från
larm i personsökaren, transporten till brandstationen, påtagning av larmkläder och uppsittning
i bilen) alltid kan hållas. Anspänningstiden är, beroende på ort, 5-10 minuter.

Körkort
Det krävs att du har körkort klass B. Hos oss får du på sikt möjlighet att ta C-körkort.

Passar du för jobbet?
Personlig lämplighet avgörs genom ett antal olika tester och en läkarundersökning. Grundkrav
är att Du är frisk och har en god fysisk och psykisk status. Du ska ha allmänt god kondition, viss
styrka och smidighet och vara simkunnig. Du får inte vara höjdrädd eller lida av allvarlig
klaustrofobi. Du bör ha ett praktiskt handlag samt ha ett genuint intresse av att hjälpa
människor i besvärliga situationer. Även förmågan att samarbeta har stor betydelse i
Räddningstjänstens verksamhet.

Ledigt från ditt ordinarie arbete
För att få anställning som deltidsbrandman krävs även ett intyg från din huvudarbetsgivare om
att du har tillåtelse att lämna din arbetsplats för larm och övningar samt ledighet för de
utbildningar som krävs för att du ska få rätt kompetens. Anställningen inleds med en två veckor
lång introduktionsutbildning i räddningstjänst.

Att ha en deltidsanställd brandman på sitt företag
Fördelarna med att ha en deltidsbrandman anställd på sitt företag kan vara många. En
deltidsbrandman gör nytta för sin hemort samtidigt som arbetsgivaren får tillgång till dennes
kunskaper om brandskydd och livräddning. En deltidsbrandman är en resurs vid akuta
händelser inom organisationen, till exempel vid brand, sjukdomsfall, personskador och andra
olyckor.
Alla verksamheter är enligt Lag om skydd mot olyckor och tillhörande föreskrifter skyldiga att
bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. En deltidsbrandman kan vara en resurs även
i detta arbete med den kompetens han eller hon besitter för att t ex bedöma risker för bränder
och andra olyckor samt för att i övrigt förebygga brand.
Nyttja den kompetens som ni får på köpet om ni ger en medarbetare möjlighet att vara
deltidsbrandman och använd honom eller henne i ert systematiska brandskyddsarbete, så
bidrar ni både till ortens och er egen säkerhet. Var dock medveten om att ni måste vara beredda
på att låta medarbetaren åka på larm var fjärde vecka. På endast 5 minuter ska brandmannen
ta sig till brandstationen och vara ombytt. Förutom larmtid kommer din medarbetare att i
genomsnitt öva 50 timmar per år. Vanligtvis på kvällstid under sin ordinarie beredskapsvecka.
En två veckor lång introduktionsutbildning på heltid kommer att genomföras innan
brandmannen träder i tjänst. Därefter väntar vidareutbildning i statlig regi efter viss tids
tjänstgöring.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Mats Johansson eller Robert Zeidlitz alternativt
besöka vår hemsida, www.rtos.se.
Robert Zeidlitz, chef operativa avdelningen
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