
   
 
Midtjysk Brand & Redning 

 
 

06. juni 2016 

Nyhedsbrev nr. 25 

2 nye kolleger 

Ansættelsessamtalerne til de 2 Silkeborg-stillinger i henholdsvis Team 
vagtcentral og i Team Service (døgnvagt) er som bekendt nu afsluttede. 

Forhandlingerne er også faldet på plads, så derfor er det dejligt, at vi kan byde 
velkommen til 2 nye kolleger i Midtjysk Brand og Redning. 

I Team Vagtcentral har vi ansat Annette Stentsøe, 46. Annette er 
officersuddannet og har erfaring fra arbejde i Falcks vagtcentraler helt tilbage 
fra 1998. Senest har Annette dog fra 2009 arbejdet som teknisk 
kørselsdisponent i AMK´s vagtcentral – Region Midtjylland. 

Annette bor i Sporup – øst for Gjern – er fraskilt og har ikke børn. Fritiden går 
bl.a. med hundetræning og hundeopdræt. 

I Team Service Silkeborg har vi ansat Lars Guldmann, 34. Lars er uddannet 
automekaniker og arbejder p.t. som værkfører hos Car-Team i Hammel. 

Ved siden af det faste job er Lars holdleder ved Falck i Hammel. Når han ikke 
har holdledervagt kører han som almindelig brandmand. 

Lars bor i Hammel, er gift med Pia og har 3 børn på 11, 7 og 4 år. 

Fritiden går med cykling på MTB i den lokale cykelklub – og så tager han 
familien med rundt i landet og ser motorsport. 

Annette og Lars starter hos os 1. juli. Hjælp os med at tage godt imod dem, så 
de får en god start i Midtjysk Brand og Redning. 



                

Sikkerhed – vores og medborgernes 

Som vi har skrevet ud om tidligere, skal vi være om vores egen sikkerhed – 
men i mindst lige så høj grad om borgernes. Nedenstående Facebook-uddrag 
tjener som en helt aktuel indskærpelse af dette. Og en opmærksomhed på, at 
vi bliver set derude, og at de borgere vi er sat til at værne om, har en 
berettiget forventning om, at vi går forrest med en sikker adfærd.  

 

Med dette ønskes I en fortsat god uge i det varme vejr. 


