
Bliv brandmand  
på deltid hos  
Beredskab & Sikkerhed
Vi har brug for dig!

WWW.BLIVBRANDMANDNU.DK

WWW.BLIVBRANDMANDNU.DK

Vi mangler deltidsbrandmænd

For mere information kontakt

Beredskab & Sikkerhed søger lige nu deltidsbrandmænd til at løse  
de spændende opgaver, der ligger indenfor brand og redning.

Det er næsten aldrig for sent at springe ud i brandmandsuddannelsen.  
Vores eneste krav er, at du er minimum 18 år.

Du behøver ikke at være supermand for at være brandmand.  
Vi søger almindelige mennesker – mænd såvel som kvinder  
– der kan se en udfordring i jobbet.

Du skal kunne være på brandstationen indenfor 5 minutter efter  
alarmen har lydt.

Du kan se, læse og høre mere om det at være deltidsbrandmand  
på www.blivbrandmandnu.dk

Find din lokale brandstation på www.blivbrandmandnu.dk
- Eller kontakt administrationen ved Beredskab og Sikkerhed:

Beredskab og Sikkerhed
Vestergrave 30, 8900 Randers C
Tlf. 89 152 112 – mail: post@bsik.dk

Uddannelse med muligheder

Sådan uddannes en brandmand

Uddannelsen omfatter:
• Førstehjælpskursus – 12 timer
• Grunduddannelse indsats – 74 timer
• Funktionsuddannelse indsats – 148 timer

Løn

Som deltidsbrandmand får du en grundig og professionel uddannelse. 

Du bliver god til at:

Håndtere pressede situationer

Tage ansvar

Samarbejde

Yde førstehjælp

Hjælpe til ved ulykker

Være handlekraftig og have overblik

…og du får venner for livet.

Uddannelsen tilbydes både på hverdage og i weekender. Vi bestræber os 
på at tilrettelægge forløbet, så det passer både i dit arbejds- og privatliv.

Brandmandsuddannelsen vedligeholdes med 12 årlige øvelser á 2 timer.

Du får et fast månedligt rådighedshonorar. Det er overenskomstbestemt og 
ændres på lige fod med alle andre overenskomster gennem forhandlinger.
Ved hvert udkald gives der for minimum to timers løn uanset indsatsens 
varighed. Herefter aflønnes du pr. påbegyndt time.

Er du ansat på en station med vagtordning, gives der også vagthonorar. 
Du får løn for de 12 årlige øvelser.
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Sammenholdet

Krav til dig

Vi samles om meget andet end brand og ulykke. I den lokale brandmands- 
klub arrangerer vi flere sammenkomster, hvor vi spiser og hygger os. 
Beredskabet er også vært ved sociale og sportslige arrangementer på tværs 
af stationerne. Det bliver du som ny brandmand selvfølgelig en del af.

Du skal møde på brandstationen indenfor 5 minutter fra alarmen har lydt

Du skal deltage i 12 årlige øvelser

Du er god til at samarbejde

Du har en ren straffeattest

Du har normal fysik og et generelt godt helbred

Michael, lager og logistik

Simone, socialpædagog

Jeg hedder Michael. Jeg arbejder ved en lokal 
virksomhed, som heldigvis bakker op om mit 
bierhverv som brandmand. Det betyder, at jeg  
kan og må køre med i arbejdstiden. På stationen  
i Hornslet fungerer jeg som holdleder,  
brandmand og stationskoordinator.

Jeg hedder Simone og jeg er pædagog. Jeg arbejder 
med voksne udviklingshæmmede, og har ikke 
mulighed for at køre til brand i min arbejdstid. 
Derfor er jeg brandmand når jeg har fri, og med 
skiftende arbejdstider betyder det, at jeg kan 
dække ind på forskellige tider af døgnet.

WWW.BLIVBRANDMANDNU.DK

Du behøver ikke at være til rådighed 24/7 

Mange af vores ansatte bor og arbejder meget tæt på en brandstation, og  
er til rådighed hele døgnet. Det er vi meget glade for, men det er ikke et krav.

 Vi har brug for dig, hvis du arbejder tæt på en brandstation og din 
arbejdsgiver bakker op om dit ønske om at blive brandmand

 Vi har brug for dig, hvis du bor tæt på en brandstation  
og kan køre til brand i din fritid

 Vi har brug for dig, hvis du arbejder tæt på en brandstation  
og bor tæt på en anden brandstation

 Vi har brug for dig, hvis du for eksempel er kørende håndværker  
med mulighed for at forlade en opgave for at køre til brand

Der er mulighed for at tilpasse ansættelsen alt efter behovet  
på de enkelte stationer. 

Hos Beredskab & Sikkerhed har vi forskellige vagtordninger. Få stationer kører 
uden vagtordning, andre har et weekendrul, og nogle har vagt en uge ad gangen. 

Vidste du det? 
4 ud af 5 i de danske beredskaber er deltids- eller frivillige brandfolk.

De må lægge hammeren, forlade familiemiddagen eller opvasken og skynde 
sig på brandstationen når alarmen lyder. Det betyder, at de har en helt 
almindelig hverdag med arbejde, fritid og familieliv, men rykker ud,  
når de bliver aktiveret via deres pager.

I Beredskab & Sikkerhed skal man regne med at blive tilkaldt 30 til 200 gange 
om året afhængig af, hvilken station man bliver ansat på. Opgaverne dækker 
primært brande, forureninger og frigørelse af fastklemte ved trafikulykker.  
Et udkald varer i gennemsnit to timer.

At være deltidsbrandmand kræver stor opbakning fra hjemmefronten – og 
ikke mindst fra de arbejdsgivere, der tillader deres ansatte at rykke ud, når 
alarmen lyder. Det er derfor vigtigt, at både din arbejdsplads og din familie 
støtter dit ønske om at blive deltidsbrandmand.

De kommunale beredskaber består af godt 9.600 personer. Af disse er der 
cirka 7.900 ansat på deltids- eller frivillig basis. Men der er brug for flere 
deltidsbrandmænd, som kan rykke ud til brande, hjælpe mennesker i nød  
og afhjælpe miljøkatastrofer.

Måske er det noget for dig?
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