VILL DU HA EN EGEN

BRANDMAN?

Värt mycket men kostar oerhört lite:
En brandman är en professionell livräddare. Brandmannen får
utbildning inom brandskyddsarbete, farliga ämnen, hjärt- och
lungräddning, krisstöd och arbetsskydd. Dessutom delges årlig
läkarundersökning, goda träningsmöjligheter och unik livserfarenhet.
Ni får en medarbetare som blir en ovärderlig del i er verksamhet både
sett till t.ex. systematiskt brandsskyddarbete, men framförallt vara
skillnaden mellan liv och död om olycka skulle vara framme. När en
deltidsanställd brandman åker på hjälpinsatser eller är på övning och
utbildning betalar räddningstjänsten ut lön. Skulle personen bli skadad
betalar Värends Räddningstjänst 80 % av ersättningen brandmannen
skulle ha fått från räddningstjänsten under två veckor. Därefter utgår
ersättningen från Försäkringskassan.
Eventuella rehabiliteringsutredningar ansvarar huvudarbetsgivaren för.
Räddningstjänsten försöker alltid medverka och hjälpa till i sådana
sällsynta fall.

Beredskap:
Beredskapen ser olika ut beroende på vilket område brandmannen
tillhör. beredskepen kan vara en hel vecka i sträck, delar av dygn eller
verka som reserv och ha beredskap när andra behöver hjälp.
När larmet går är inställningstiden 5-7 minuter. I genomsnitt åker en
deltidsanställd brandman inom Värends Räddningstjänst på
1-2 hjälpinsatser per beredskapsvecka.
Många av insatserna sker när medarbetaren inte är på sin ordinarie
arbetsplats. Utslaget på ett år inträffar endast åtta insatser per
beredskapsgrupp på vardagar mellan klockan 07 och 17. 80 procent
av insatserna varar i en timme eller mindre.

Utbildning:
Utbildningen för att bli brandman på deltid pågår sammanlagt sex
veckor och består av två kurser. Den första kursen är på 2 + 1 veckor
och den andra kursen är 3 veckor, den första och andra kursen är inte
sammanhängande.
Kurs ett:
Kommunal räddningstjänst, består två delar. Den första delen är på
två veckor och genomförs på någon av MSB:s skolor i Revinge eller på
Sandö alternativt på någon av de sex regionala utbildningsplatser som
MSB erbjuder. Den andra delen genomförs på den lokala
räddningstjänsten och är en vecka lång.
Kurs två:
Räddningsinsatsen, är på tre veckor och genomförs på någon av MSB:s
skolor i Revinge eller på Sandö alternativt på någon av de sex regionala
utbildningsplatser som MSB erbjuder.
Under utbildningen behöver er medarbetare vara ledig från sitt ordinarie
arbete men Värends räddningstjänst ersätter all förlorad arbetsinkomst
och semesterdagar under hela utbildningen.

