Heltidsbrandman
Anställning
Vår rekryteringsgrupp förordar de sökande som de finner mest lämpade för tjänsten. Beslut
om anställning fattas sedan av chefen för Räddningsavdelningen. När beslut om
tjänstetillsättningar fattats, informeras alla sökande om detta. Efter godkänd
läkarundersökning och godkänt arbets-EKG inleds alla tillsvidareanställningar med en
provanställning på sex månader.
Behörighetsskrav
Grundläggande formella behörighetskrav för tjänster som heltidsbrandman är;
• fullgjord SMO-utbildning eller motsvarande (minst ett år på SMO utbildningen för
vikariat)
• godkända testresultat enligt arbetsmiljöverkets anvisningar för rök- och kemdykning
• körkort lägst BC (E-behörighet är meriterande)
SMO utbildningen anordnas av Räddningsverkets Centrum för risk och säkerhetsutbildning.
Vill du läsa mer om utbildningen och antagningskraven till SMO-utbildningen?
http://www.srv.se/templates/UtbKat_Page____16118.aspx
Annonsering
Lediga tillsvidaretjänster annonseras i branschtidningen Sirenen, och arbetsförmedlingens
platsannonser, sommarvikariat söker vi genom annonsering i skolorna för SMO utbildning.
Gallring
Alla som söker får en bekräftelse på att ansökan inkommit. Ansökningarna gås igenom varvid
de som inte uppfyller de formella kraven enligt annonsen gallras bort.
Efter ytterligare genomgång av de sökandes handlingar sker uttagning till fortsatta tester som
genomförs under en dag.
Referenstagning
Referenstagning sker i samband med gallringsskedet eller i anslutning till testdagen.
Tester och intervjuer (testdagen)
Under en dag genomförs tester enligt nedanstående beskrivning. De fysiska testernas styrkeoch konditionsmoment sker under hela dagen (löpning och rodd genomförs med lång tid
mellan momenten) varvade med intervjuer, pedagogisk test och teknikprov. Avslutningsvis
genomförs sim- och dykproven.
Styrke- och konditionstester med kravnivåer enligt följande tabell:
Testmoment < 35 år
Stående
längdhopp
Löpning

35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-61 år

200

200

200

190

190

180

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

3000 m
Handmax
höger

420

420

420

420

420

420

Handmax
vänster

420

420

420

420

420

420

Lyft hakan
Z stång 15 kg

40

35

30

30

25

25

Bänkpress
30 kg

35

35

30

30

25

25

1:45

1:47

1:48

1:49

1:50

1:51

Rodd
500 m
Rullband
8 grader

5,6km/h 5,5km/h 5,4km/h 5,3km/h 5,2km/h 5,1km/h

Praktiska prov
• Tekniskt handlag, där den sökande får en teknisk uppgift på ca 15-20 minuter att lösa
• Arbete på höjd, där den sökande får gå upp 20 – 30 m på stegbilen
• Pedagogisk uppgift, under ca 20 – 30 minuter som den sökande själv förbereder
Personlig intervju
Varje sökande som kallats till testdagen får tillfälle till en personlig intervju på ca 20 minuter.
Denna intervju syftar till att få en ”bild” av den sökande, att ge information, samt besvara
eventuella frågor.
Sim och dykprov
1.

Simning
Provet utförs i en följd utan vila och tidtagning (bedömning är godkänd eller icke godkänd).
A. Simning 200 meter valfritt simsätt.

2.

Livräddningsprov
Provet utförs i en följd och med tidtagning (godkänd tid är 1 minut och 40 sekunder).
A. Start på grunda sidan av bassängen, simning 25 meter.
B. Neddykning på djupa delen, hämtning av djupdyksänke (djup 2,5 m),
sänket visas över ytan.
C. En livräddningsdocka med samtliga vikter bogseras med huvudfattning 25 meter (fattning med båda händer på dockans huvud).

3.

Höjdhopp och dykprov.
Provet utförs i en följd utan tidtagning (bedömning är godkänd eller icke godkänd).
A. Hopp från 3 meters trampolin.
B. Upptagning av 3 puckar från botten av den djupa delen (3,80 - 4,10).
Puckarna skall tas upp en och en och kastas upp på bassängkanten.

Deltidsbrandman
Anställning
Efter genomförda tester förordar den lokala rekryteringsgruppen den eller de av de sökande
som de tycker bör erbjudas anställning. Efter godkänd läkarundersökning och godkänt arbetsEKG beslutar därefter chefen Räddning om anställning av deltidsbrandmannen. Därefter sker
en introduktionsutbildning (preparandutbildning) som genomförs vid RST:s skyddscenter på
Fillan och omfattar 12 dagar. Inom två år genomgår de nyanställda deltidsbrandmännen sedan
en utbildning i räddningsinsats som omfattar åtta veckors studier, tre veckor hemma och fem
veckor vid CRS skola på Sandö.
Behörighetskrav
För att få möjlighet till anställning som deltidsbrandman krävs att:
• Du är fullt frisk enligt arbetsmiljöverkets definitioner.
• Du klarar arbetsmiljöverkets tester för rök och kemdykning inklusive arbets-EKG.
• Du har körkort lägst BC, E-behörighet är meriterande.
• Du bor och arbetar i närhet till den lokala brandstationen. Utryckning ska dygnet runt
kunna ske inom fem (5) minuter från det att larmet har gått.
Annonsering
Lediga deltidsbrandmannatjänster annonseras i dagstidningarna ST och Dagbladet samt med
anslag på den lokala ort som är berörd av rekryteringen.
Gallring
De ansökningar som kommer in granskas av en lokal rekryteringsgrupp vid den deltidsstation
som ska anställa en ny medarbetare. Av de som uppfyller de formella kraven kallas ett antal
till fortsatta tester. Samtliga sökande informeras när ansökan inkommit.
Referenstagning
Referenstagning sker i samband med gallringsskedet eller i anslutning till testdagen.
Tester och intervjuer (testdagen)
Under en dag genomförs tester enligt nedanstående beskrivning.
Konditionstest enligt följande tabell
Testet genomförs med att den sökande bär branddräkt och andningsskydd
Testmoment < 35 år
Rullband
8 grader

35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-61 år

5,6km/h 5,5km/h 5,4km/h 5,3km/h 5,2km/h 5,1km/h

Praktiska prov
• Tekniskt handlag, där den sökande får en teknisk uppgift på ca 15-20 minuter att lösa
• Arbete på höjd, där den sökande får gå upp 20 – 30 m på stegbilen
• Arbete i trånga utrymmen, där den sökande bär andningsskydd och genomför en
enklare rökdykning i ett mörkt utrymme

Personlig intervju
Varje sökande som kallats till fortsatta tester får tillfälle till en personlig intervju. Personliga
egenskaper är mycket viktiga i ett jobb som deltidsbrandmannens.
Läkarundersökning
När den sökande antagits för anställning genomförs en läkarundersökning hos RST:s
företagsläkare samt ett arbets-EKG.

