Räddningstjänsten Gotland

Välkommen till Gotland och
Visby brandstation
Här jobbar i dagsläget 46 heltidsbrandmän fördelade på 4 skift. Varje skift har ett Yttre Befäl som närmaste
chef och en Styrkeledare vilken har det dagliga ansvaret för driften. Vi har 9 vikarier för heltiden som
täcker vid vakanser om någon vill ha semester eller blir sjuk. På stationen finns även en förebyggande
avdelning. Här jobbar brandinspektörer och brandingenjörer.
På Gotland har räddningstjänsten och våra heltidsbrandmän mycket stort förtroende hos allmänheten och
det är vi stolta över. Gotlänningarna tycker det är spännande och intressant att följa vår vardag och det märks
bland annat av att lokaltidningen ofta är hos oss och gör reportage. Vi har även många följare på vår facebook
”rtjGotland”. Värt att nämna är att även vår förebyggande avdelning är mycket omtyckt bland våra kunder.
Varje år tar Region Gotland fram ett nöjdkundindex och här ligger vi alltid i topp bland verksamheterna.
Detta är vi väldigt stolta över!
Varför skall du söka till Visby brandstation?
Att våra brandmän trivs hos oss är väldigt viktigt och alla nyanställda tas om hand ordentligt och skolas in
för att känna sig hemma på sin nya arbetsmiljö och på sitt nya lag. För de som arbetat ett tag finns många
möjligheter att vidareutbilda sig och få mer ansvar. Vi är måna om att man skall känna att det är stimulerande
och roligt att gå till jobbet.
Kanske tycker du att det är extra roligt med rökdykning och vill bli rökdykarinstruktör så småningom?
Eller också kanske du är sugen på att bli räddningsdykare eller är intresserad av bergsklättring och tycker det
vore spännande att gå in och ta extra ansvar i vår rapelleringsgrupp? Eftersom vi befinner oss på en ö har vår
brandstation och våra brandmän många fler kompetenser än vad många stationer på fastlandet har.
Här måste vi klara oss själva och därför utbildas våra brandmän till att kunna behärska många fler områden
än fastlandsstationerna. Detta är ett lyckat koncept då du som brandman får en omväxlande och stimulerande
arbetsdag. Att trivseln är hög märks även på vår låga personalomsättning. Vi är glada för att det är väldigt få
som slutar hos oss på grund av nytt jobb.
Varför vänder vi oss nu till er?
Jo så här ser läget ut närmaste året/åren. Vi har några äldre medarbetare som går i pension och vi står därför
inför ett rekryteringsbehov. Till 2018 kommer vi behöva förstärka med 5 nya heltidsbrandmän. Vi kommer att
lägga rekryteringen av dessa tjänster så att det passar med den årskull SMOare som går ut i januari 2018.
Detta eftersom SMO är en väldigt bra utbildning och vi vill förenkla för er att börja jobba hos oss. Planen är att
rekryteringen pågår under hösten 2017 och vi skall sedan kunna erbjuda tjänst i god tid innan ni är klara med
er utbildning. Då blir det tryggt för er att veta att ni har ett jobb när ni är färdigutexaminerade. Under våren
kommer sedan de som erbjudits tjänst att gå en introduktionsutbildning om ca 8 veckor och sedan planerar
vi att ni är färdiga för operativ tjänst runt första april. Perfekt tajming med andra ord.
Här nedan i presentationen kommer ni få träffa Lisa Nilsson som gick ut SMO 2016 och nu är en av våra nya
heltidsbrandmän. För er som precis börjat SMO och är sugna på att göra er LIA hos oss så berättar vår brandman och LIA-handledare Mats Enström om allt praktisk ni behöver veta.
Jag som håller i pennan heter Maija Allard och är koordinator på Räddningstjänsten Gotland. Jag arbetar bland
annat som rekryteringsansvarig och det är mig ni kommer att ha kontakt med under anställningsprocessens
många delsteg. Till mig kan ni vända er med alla frågor kring rekrytering, arbetsscheman, avtal och annat
praktiskt ni undrar över. Sist i detta infobland hittar ni alla våra kontaktuppgifter.
Ha en fortsatt trevlig sommar!
Hälsningar Maija
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Jobba hos oss
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Hejsan !
Mitt namn är Lisa Nilsson, 24 år och är ursprungligen från Västervik men
flyttade till Gotland nu i februari för att påbörja min tjänst som brandman.
Det som främst lockade mig att flytta till Gotland var att räddningstjänstens
arbete här är så brett och har stor variation av arbetsuppgifter. Visbys
brandstation är den enda heltidsstation på ön och det finns inga grannkommuner att ta hjälp ifrån som det finns på fastlandet, så här måste man
verkligen kunna allt.
Så jag såg chansen att kunna utvecklas inom flera olika områden och lära
mig mycket nya saker. Som ny här på Räddningstjänst Gotland är jag redan
både Rökdykare 1, Rökdykare 2, Chaufför, Dykskötare, Rapellerare och åker på IVPA-larm. Så det är
ett väldigt omväxlande jobb och personalen här vill att du ska utvecklas och ta ansvar.
Att flytta till Gotland gick smidigare än vad jag trott. Vi var 2 stycken SMOare som började samtidigt och
bägge fick varsin lägenhet i Visby direkt när vi lade ut en annons på blocket under ”önskas hyra”.
Jag trivs jättebra på Gotland och på Visby brandstation.
Att vi sen har flest soltimmar i Sverige gör ju ingenting!
hälsar Lisa
Hej!
Jag heter Mats Enström och det är jag som är LIA-ansvarig på
räddningstjänsten Gotland.
Under din utbildning Skydd Mot Olyckor kommer du att besöka en
räddningstjänst vid två olika tillfällen. Första tillfället är under två veckor, då
du kommer att få möjlighet att bekanta dig med räddningstjänstens vardag
och få en känsla för om det här är något som du vill arbeta med i framtiden.
Vår målsättning för ditt första möte med oss är att du ska få en god förståelse för vad räddningstjänsten
är, vad vi gör och vad som krävs av dig för att kunna arbeta här. Vi kan även hjälpa till med boende under
dessa två LIA-veckor.
Den andra praktikperioden är 5+10 veckor lång
Under denna period ligger vårt fokus på att ge dig en djupare förståelse för hur det är att arbeta inom
räddningstjänsten. Vid det här laget har du hunnit gå SMO i ett år och vi kan därför gå in djupare på varför
vi gör saker på ett visst sätt.
Upplägget på din 10-veckors period påminner om tvåveckorsperioden. Du börjar med en veckas introduktion, för att sedan introduceras i något av våra skiftlag och följa deras verksamhet. Eftersom du
utbildas av personal ur skiften kommer du att få möjlighet att följa med på larm och observera arbetet
på skadeplats.
Skolarbete under tiden:
Under tiden som du gör din praktik hos oss kommer du att ha vissa arbeten med dig från skolan.
Tillsammans lägger vi upp en plan för hur du kan få ut så mycket som möjligt av din tid hos oss, samtidigt
som du kan göra ett bra arbete i skolan.
Vår målsättning på Räddningstjänsten Gotland är att du ska få en så givande LIA som möjligt. Därför
anpassas upplägget både efter dig men även vad som sker under den period som du är hos oss.
Har du några frågor om LIA hos oss så kontakta mig
Vi ses och hörs!
Hälsningar Mats
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Nattlig dykövning för räddningsdykarna vid Visby brandstation

Släckning vid husbrand
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En aktiv fritid
Gotland är kanske mest känt för sin natur och
det är ingen slump, ön är som ett smörgåsbord
för naturintresserade och erbjuder häpnadsväckande miljöer lite här och var.
Upplevelserna är dock inte bara för de som är
på tillfälligt besök utan även för bofasta.
En av fördelarna med att bo på Gotland är att
man har alla dessa upplevelser väldigt nära det
egna hemmet. Hur många är det till exempel
som på väg till jobbet passerar genom ett levande
världsarv eller som har möjlighet att påbörja
varje ny sommardag med ett dopp i havet?
Gotlänningarna har även till vana att samarbeta
när det gäller gemensamma intressen och det
återspeglar sig bland annat i det gotländska
föreningslivet. Här finns många små föreningar,
i stället för ett fåtal stora, och med nästan 1000
föreningar som gemensamt har över 50 000
medlemmar så är faktiskt Gotland Sveriges
föreningstätaste län. Har du ett intresse är
chansen med andra ord rätt stor att det finns en
förening där du kan träffa likasinnade, vare sig
du gillar hantverk, fotboll, körsång eller modellflyg. Det är även ett väldigt bra sätt för nyinflyttade att skapa nya kontakter.
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Vi erbjuder:

Praktikplatser
Under din utbildning Skydd Mot Olyckor har du två praktikveckor där vi erbjuder praktikplats
och kan även hjälpa till med boende.
Plats under den andra praktikperioden under 10 veckor som ingår i SMO-utbildningen.

Arbete som Heltidsbrandman
Vi kommer att under 2018 anställa 5 nya heltidsbrandmän.

Kontakta oss så får du veta mer
Räddningstjänsten på Gotland
Maija Allard
maja.allard@gotland.se
Tel: 0498-26 98 57
Mats Enström
mats.enstrom@gotland.se
Tel: 070-521 86 54

Räddningstjänsten
Besöksadress: Visborgsallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Tel vx 0498-26 90 00
www.gotland.se/1376
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