SORSELE
KOMMUN

Deltidsanställd Brandman
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan
erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter
att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse
finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och
enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela
kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive.
Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste.
Arbetsuppgifter:
Du kommer att i första hand ingå i en pool och gå in i beredskap vid frånvaro och så
småningom ingå i beredskap var 4:e vecka.
Dina egenskaper:
God förmåga att jobba tillsammans i grupp.
Kompetens/kvalifikationer:
Du måste ha arbete och bostad inom 7 minuters körtid från brandstation samt
huvudarbetsgivarens godkännande att lämna arbetet vid larm. Du måste även ha körkort, lägst
B men gärna C samt vara frisk och simkunnig och kunna genomföra ett godkänt rullbanetest.
Blir du sedan anställd kommer du att få en 14 dagars betald utbildning uppdelat under en 2
månaders period på våren eller hösten.
Varaktighet/arbetstid:
Tillsvidare anställning.
Lön enligt RIB avtal
Kontaktperson:
Jan Fransson Räddningschef, tel. 0952-140 15.
Facklig företrädare:
BRF Kjellan Grundström, tel. 070-589 92 66.
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Besök gärna vår hemsida www.sorsele.se
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post:
kommun@sorsele.se senast 2019-06-23. Löpande rekrytering kan komma att tillämpas
Märk din ansökan med: Brandman
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
Kommunstyrelsen
___________________________________________________________________________________________________________________________
ADRESS
E-POST
TELEFON
TELEFAX
BANKGIRO
kommun@sorsele.se
0952-140 00 växel
0952-142 93
764-8470
924 81 SORSELE
(kommunhuset)
www.sorsele.se

