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Midtjysk Brand & Redning   

 

27. november 2015 

Nyhedsbrev nr. 14 

Så er det tid til lidt information igen. Processen med sammenlægningen køre 

fortsat, og der bliver arbejdet på rigtigt mange områder. Områderne er 

beskrevet i forrige nyhedsbrev.  

Indretning af station Viborg og Silkeborg 

På fællesforum mødet den 1. december skal der behandles et forsalg til 

indretning af kontor arbejdspladser i Viborg og Silkeborg, samt indretning af 

døgnvagtsrum i Silkeborg. Når Fællesforum har behandlet dette vil I bliver 

informeret gennem nyhedsbrevet. 

Ledig stilling som beredskabsmester  

Ved Midtjysk Brand & Redning er der en ledig stilling som beredskabsmester 

på døgnvagt ledig til besættelse, når døgnvagten indføres på station Silkeborg. 

Stillingen kan i første omgang søges af interne medarbejder der er fastansat 

ved Viborg Brandvæsen eller Silkeborg Brand & Redning. Såfremt der ikke, 

blandt de fastansatte findes egnede kandidater, slås stillingen op blandt de 

deltidsansatte og ekstern. 

Beredskabsmesteren indgår, som udgangspunkt, i det daglige arbejde i team 

service på stationen i Silkeborg. 

Kvalifikationer: 

Uddannet holdleder. 

Fastansat ved Viborg Brandvæsen eller Silkeborg Brand & Redning. 

Håndværksmæssig baggrund der kan anvendes i team service. 

Ansøgning: 

Du skal skrive en kortfattet mail til kvh@viborg.dk hvor du beskriver hvad du 

kan bidrage med som beredskabsmester i team service. 
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Ansøgningsfrist 15. december 2015 

Herefter vil du blive indkaldt til en evt. samtale. 

 

HUSK Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive eller ringe til mig. 

kvh@viborg.dk   - tlf. 61897890 også hvis du har kommentar, ros eller ris til 

processen.  

Husk at benytte denne mulighed. Jeg bliver indimellem mødt af nogle 

underlige rygter. Rygter der på ingen måde er sande med som bare opstår. 

Skulle du møde et rygte, så prøv lige at forholde dig kritisk til kilden til rygtet, 

ved at spørge ind til, hvor rygtet stammer fra, alternativt ring eller skriv til mig 

eller den øvrige ledelse at Midtjysk Brand & Redning. 

 

Klaus V. Hebsgaard 

Beredskabschef / projektleder 
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