
blivande brandingenjörer 
Vi söker

jonkoping.se

Räddningstjänsten Jönköpings kommun söker just nu två  
blivande brandingenjörer för arbete under sommaren 2021.

Arbetsuppgifter 
Huvudarbetsuppgiften blir inom tillsynsområdet där platsbesök och efterföljande dokumentation är 
delar av arbetet.  Det kommer också ingå uppgifter inom insatsplanering som bland annat handlar 
om att samla in nödvändig information ute från fastigheter och verksamheter och som räddnings-
tjänsten behöver vid en räddningsinsats. Informationen ska sedan in i våra digitala system.

Du får vid din anställning en introduktion och därefter kommer du arbeta självständigt men med 
handledning.

Kompetenskrav
Du ska ha genomfört minst två terminer på brandingenjörsutbildningen, men om du har fler termi-
ner är det meriterande. Du bör ha god pedagogisk förmåga och kunna bemöta olika människor på 
ett bra sätt.

Tillträde och anställning
Under perioden 2021-06-01 till 2021-08-31 finns möjlighet att arbeta 6-8 veckor.

Upplysningar
Brandingenjör Henric Dovrén 036-105674 
Brandinspektör Josefin Strand 036-102005

Hur anmäler jag intresse?
Skriv några rader om dig själv och om dina meriter (cv) samt ange person- och adress- 
uppgifter. 

Skicka din ansökan per mejl till: henric.dovren@jonkoping.se
I ämnesraden skriver du Sommarjobb olycksförebyggande 2021

Räddningstjänsten i Jönköping är en organisation som arbetar med ett 
brett uppdrag för att bidra till ett tryggt och säkert samhälle. Vi har en trivsam arbetsmiljö med 
många drivna medarbetare.
Vi är en förvaltning i kommunen och har cirka 210 anställda. Samverkan genom RäddSam F är en 
viktig del i vår organisation.  RäddSam F är 13 kommuner i Jönköpings län och Ydre kommun i Öst-
ergötlands län samt SOS Alarm som tillsammans bildat samarbetsorganet RäddSam F. Med gemen-
samma krafter hjälps vi åt i såväl den operativa räddningsinsatsen som i det förebyggande arbetet. 
Tack vare samarbetet finns ett stort antal brandmän, styrkeledare, insatsledare och brandingenjörer 
i jour och beredskap året runt, dygnet runt alltid redo att hjälpa till vid nödsituationer.

Sista ansökningsdag: 2021-02-15


