
 
 

BLI EN DEL AV OSS  
Bidra til et sikrere samfunn 
 
Stilling:  Brannkonstabel, 0,62 % 
Sted:  Inderøy 
Frist:  6. jan. 2019 
Tiltredelse 1. feb. 2019 
 
Brannmannskap i Inderøy er organisert med 16 deltidsmannskaper i 0,62% stilling med hjemmevakt i 
turnus med utrykningsleder og 1 sjåfør i vakt ukedager, vaktlag bestående av utrykningsleder, sjåfør og 2 
deltidskonstabler i helger. Ved alarmering der det er behov for større ressurser, innkalles alt frimannskap i 
Inderøy. 
 
Vi kan tilby god opplæring i et trivelig og godt arbeidsmiljø. Er du en person med et aktivt 
samfunnsengasjement og ønsker å være del av et sterkt faglig miljø, oppfordres du til å søke. 
Brannvesenet Midt IKS er opptatt av mangfold og vil gjerne gjenspeile samfunnet generelt. Alle som er 
kvalifisert, uavhengig av kjønn, oppfordres derfor til å søke. 

 
Kvalifikasjoner 
Vi søker etter en engasjert, initiativrik person som liker å jobbe i team, og ønsker å bidra med sin 
kompetanse, for sammen å utvikle selskapet videre fremover. 

 
 Bo- og arbeidssted innenfor de krav som dimensjoneringsforskriften fastsetter.  
 God fysikk og helse, medisinsk og fysiske tester må bestås. 
 Plikter å bære varslingsutstyr. 
 Gjennomføre den utdannelsen brannsjefen til enhver tid krever. 
 Egnethet og skikkethet vektlegges. 
 Førerkort kl. B, ønskelig med førerkort kl. C / C1 og kompetansebevis for utrykningskjøring (160) 
 Plettfri vandel. Politiattest må fremlegges ved ansettelse. 
 Avtale fra hovedarbeidsgiver som tillater at arbeidstakeren forlater sitt arbeid ved utrykninger og 

kursdager. 

 
Ansettelsesvilkår 
Arbeidstaker ansettes på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, avtaler og reglement. 
Avlønning i henhold til sentralt og lokalt avtaleverk. 

 

Spørsmål 
Nærmere opplysninger om stillingen:  
Odd Harald Austli  
Leder Beredskap 
oha@brannmidt.no 
Tlf: 45481101 

 

 



Om oss 
 
Brannvesenet Midt IKS er brann- og feiervesenet for eierkommunene Steinkjer, Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, 
Namdalseid, Lierne og Røyrvik. Brannvesenet Midt IKS sin administrasjon er plassert på Steinkjer brannstasjon. 
 

Nettverk 
 

https://www.facebook.com/brannvesenetmidtiks/ 
  

 

brannvesenet.midt 
 

 
https://brannmidt.no/ 
 

 

 
Er du interessert?  
Søknad sendes til post@brannmidt.no 
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