
 

Gällivare kommun söker Räddningschef 

 

 

Vi bygger en arktisk småstad i världsklass 

Gällivare ligger 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor drygt 18 000 människor med närhet till 
arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt 
föreningsliv och varierat kulturutbud. Närheten till vildmarken ger goda möjligheter till fritid och 
upplevelser av världsklass, året runt. Norrbottenskusten når du på ca 2,5 timme med tåg eller bil. 
Stockholm ligger två timmar från Gällivare med dagliga flygförbindelser. 

Här finns ett differentierat näringsliv och mineralutveckling är sedan decennier en huvudsaklig 
basnäring. Nya delar av Gällivare ska utvecklas i takt med att områden i Malmberget avvecklas, allt 
som en följd av gruvnäringens fortsatta expansion. Det här är landets största samhällsomvandling i sitt 
slag. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska 
byggas under de närmaste 20 åren. 

 

Om du ser det som intressant att verka som ledare i en roll där förutsättningarna är unika – Sveriges 
tredje största kommun till ytan, landets största samhällsomvandling samt sammantaget en riskbild 
som innebär att uppdraget är mer utmanande än gängse – då kan detta vara tjänsten för dig!  

Räddningstjänsten är organisatoriskt placerad inom Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen. 
Räddningstjänsten är en heltidskår med fyra skiftlag, insatsledare och brandingenjör. Brandvärn finns 
också ute i kommunen.  

 

Arbetsuppgifter 

Som räddningschef har du det övergripande personal-, ekonomi och verksamhetsansvaret. Du leder 
Räddningstjänstens utvecklingsarbete och ansvarar för uppföljning av verksamheten. Du ansvarar för 
övergripande planering och samordnar den tillsammans med interna och externa verksamheter.  

I arbetet ingår att arbeta med mål och uppföljning utifrån kommunens gemensamma styrmodell i syfte 
att öka medborgarnas säkerhet och trygghet. 

 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har erfarenhet av att vara ledare med relevant utbildning för uppdraget. Det kan vara 
till exempel brandingenjör (med kompletterande RUB utbildning) eller insatsledare med 
räddningsledning B och tillsyn B-utbildning (eller annan äldre utbildning som arbetsgivaren bedömer 
likvärdig).  

Vi ser gärna att du har erfarenhet av tillsynsverksamhet då det inom kommunen finns flera 
anläggningar där det bedrivs så kallad farlig verksamhet. Arbetsgivaren ser utbildningar inom 
stabsmetodik och samverkan samt erfarenhet från kommunal- och/eller flygplatsräddningstjänst som 
meriterande. 



 

Du är en tydlig ledare med förmåga att driva och utveckla verksamheten samtidigt som du skall vara 
lyhörd och samarbetsvillig. Du sätter helheten främst och är öppen för att pröva nya vägar framåt. Du 
skapar alltid delaktighet runt mål och uppgifter. Du trivs med att coacha, entusiasmera och utveckla 
medarbetare. Körkort lägst klass B. 

 

Mer information 

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis, Manpower Group. För mer information är du 
välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ingela Skoog, 070-853 44 32 eller 0920-247 065, 
ingela.skoog@se.experis.com 

 

Vänligen skicka in din intresseanmälan via vår annons på experis.se (jobb-id 35821) så snart du 
kan, dock senast 25 januari 2018.  

Länk till annons https://www.experis.se/swe/lediga-jobb/jobb/84a50e56-3974-4ec4-8772-
221ef5ce4a23/gallivare-kommun-soker-raddningschef/  

 

Välkommen! 
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