
 

 

 

 

Sommarjobba hos oss som brandingenjör 

Höglandets räddningstjänstförbund (HRF) jobbar för en trygg och säker miljö för närmare 60 000 

invånare i Vetlanda och Nässjö kommuner. Vi är 225 medarbetare och vi har brandstationer på elva 

olika orter. Det mesta av vår tid lägger vi på förebyggande verksamhet för att minska antalet olyckor 

och tillbud. Självklart har vi också en operativ verksamhet där vi övar och åker på insatser.  

Det här får du arbeta med  

Som sommarjobbande brandingenjör kommer du med stöd från handledare främst att arbeta i det 

förebyggande uppdraget inom Funktion myndighet.  Du kommer till exempel att arbeta med att ta 

fram stödmaterial för tillsynsarbetet utifrån LSO och LBE. 

Under sommaren får vi möjlighet att lära känna dig samtidigt som du får en värdefull erfarenhet att 

bygga vidare på.  Visar det sig att vi trivs med varandra kan det hända att du på sikt kan bli en av våra 

medarbetare. Inom Höglandets Räddningstjänstförbund har våra ingenjörer ett kombinerat uppdrag 

med förebyggande arbete och ett insatsuppdrag. 

Som sommarjobbare hos oss får du träffa trevliga kollegor och bygger ett bra nätverk för framtiden. 

Du får lära dig mycket om förebyggande arbete och en bra erfarenhet att lägga till i ditt CV. Vi är 

flexibla utifrån längd och tidsperiod för att hitta den bästa lösningen för dig och för oss som 

arbetsgivare. Det viktiga är meningsfulla arbetsuppgifter och att det finns handledare på plats.  

Det här har du med dig 

Du studerar på brandingenjörsprogrammet. 

Ingen erfarenhet krävs. 

Anställningens omfattning 

Anställningsform sommarjobb/säsongsanställning. 

 Omfattning 

 Heltid 

Ansökan 

I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv och varför du vill sommarjobba hos oss och vad du 

kan tillföra och gärna vilka förväntningar du har. Har du frågor är du välkommen att ringa Mattias 

Wallsten, funktionschef vid myndighetsfunktionen, telefon 0383- 46 77 86. Skicka din ansökan till 

mattias.wallsten@raddningstjansten.com du kan också ringa  Ansök snarast. 
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