
FOREBYGGENDE PERSONELL 

 

Brannvesenet Midt IKS, er brann- og feiervesen for eierkommunene Steinkjer, Inderøy, Osen, 

Snåsa, Røyrvik og Lierne. Området har ca. 36500 innbyggere og er på 9800 kvm2. Det er 

totalt 130 hel- og deltidsansatte i vår organisasjon. 

Forebyggende personell 

Har du bachelor innen brann, bygg eller helse, miljø og sikkerhet? Ønsker du en 

samfunnsnyttig og viktig jobb? Vår visjon er ingen omkomne i brann. Vi er derfor på utkikk 

etter en ansatt som kan utfylle avdelingen med kompetanse innen forebyggende brannvern.  

Som ansatt i forebyggende avdeling vil oppgavene være varierte, krevende og spennende. Du 

vil arbeide i en avdeling med bred kompetanse. Vi jobber aktivt med å heve brannsikkerheten 

hos virksomheter, og hos persongrupper som er spesielt utsatt for brann.  

 Arbeidsoppgaver: 

 Bidra til kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av det forebyggende 

arbeidet 

 Gjennomføre tilsyn og andre tiltak for å sikre at virksomheter arbeider systematisk 

med brannsikkerheten 

 Medvirkning i Trygg Hjemme- prosjektet og oppfølgning av bekymringsmeldinger 

 Delta i ulike brannforebyggende aktiviteter 

 Holde faglige presentasjoner internt og eksternt  

 Dele brannforebyggende informasjon gjennom sosiale medier 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 Fortrinnsvis høyskoleutdanning (bachelor) som brann, bygning eller hms ingeniør. 

Andre relevante ingeniørutdannelser kan søke 

 Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

 Førerkort klasse B 

 Erfaring innenfor tilsynsvirksomhet og/eller konsulent/rådgivningsvirksomhet. 

 Ha interesse og kunnskap om sosiale medier 

 



Personlige egenskaper: 

 Er god til å kommunisere 

 Er løsnings orientert og opptatt av å spille andre gode 

 Er selvstendig, fleksibel og initiativrik 

 Er trygg med å holde presentasjoner 

 Er ryddig og strukturert i arbeidet 

Vi tilbyr: 

 Lønn etter avtale, pensjonsordning i KLP 

 Kontorsted ved Steinkjer brannstasjon 

 Fast ansettelse i 100 % stilling 

 Muligheter for trening innenfor ordinær arbeidstid 

 Gode og engasjerende kollegaer 

 Godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter 

Søknad 

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, 

etnisitet og funksjonsnedsettelse. De som blir ferdig studert vår/sommer 2020 oppfordres også 

til å søke. 

Den tilsatte må forplikte seg til å gjennomføre den utdannelsen som forskrifter, evt. 

brannsjefen til enhver tid krever. Krav om fremleggelse av utvidet politiattest ved tilbud om 

ansettelse. Vitnemål og attester fremlegges på forespørsel. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder forebyggende Jon Kristian 

Storli, tlf. 959 66 965. 

Søknad merket «Forebyggende personell» sendes til: 

Brannvesenet Midt IKS 

Seilmakergata 10 

7725 Steinkjer 

Eller sendes elektronisk til post@brannmidt.no 

Søknadsfrist: 01.03.2020. 
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