Att arbeta som deltidsbrandman innebär en mängd
fördelar och samtidigt ett engagemang i samhället.
Krav
En deltidsbrandman har en annan huvudarbetsgivare, det vill säga man är bara
brandman när det är larm. Det innebär att man skall ha tillåtelse från sin ordinarie
arbetsgivare att åka iväg på larm när man har beredskap. Många arbetsgivare ser
det som positivt att man har en brandman i den egna organisationen. I Sverige finns
det cirka 18.000 brandmän varav 11.000 är deltidsanställda. Deras uppgift är att
rädda liv, egendom och miljö. För att arbeta som brandman krävs att man har god
hälsa och kondition och klarar av räddningstjänstens tester, samt bor och arbetar så
att en anspänningstid (den tid från larm till att brandbilen skall vara klar att rulla ut
från brandstationen) på 5 minuter alltid kan hållas. Vidare skall man kunna simma
(intyg lämnas i samband med ansökan), inte lida av svindel eller klaustrofobi.
Körkort lägst klass B är ett krav. C-körkort skall kunna uppvisas inom provanställningstiden som är 1 år och viss ersättning utgår efter uppvisat körkort.
Utbildning
När man har fått anställning som deltidsbrandman genomgår man en preparandkurs
som genomförs av räddningstjänsten. I preparandkursen går man igenom hur man
arbetar som brandman på en deltidsstation. Man går även igenom utrustningen och
hur man använder den. Därefter går man en 56-timmars utbildning i rök- och kemdykning, samt en 8-veckorsutbildning på någon av MSB:s skolor, där man får en
fördjupad utbildning om hur man arbetar som brandman. Fem av veckorna är man
på skolan och resterande tre veckor studerar man på distans. Ersättning utges för
utbildningarna. Efter genomförd räddningsinsatsutbildning ingår man i ett arbetslag
på sin räddningstjänst. Som deltidsbrandman har man möjlighet att vidareutveckla
sig till bl.a. styrkeledare eller insatsledare.
Beredskap och larm
Som deltidsbrandman ingår man i ett arbetslag med beredskap var fjärde vecka. Det
innebär att man måste vara beredd att åka ut på larm dygnet runt, de dagar man
har beredskap. Vår station i Bromölla har cirka 180 larm per år och det innebär att
man kommer att åka på larm ca 3-4 gånger i veckan. Stationen i Näsum har cirka 30
larm per år. Man övar varje beredskapsvecka. Dessa övningar genomförs på kvällstid
med syfte att man ska kunna upprätthålla och utöka sina kunskaper. Man får
ersättning för den tid man har sin beredskap och för tiden som man är ute på larm
och har övningar.
Fördelar
Att arbeta som deltidsbrandman innebär en mängd fördelar. Man får bl.a. en gedigen
utbildning i räddningstjänst där även sjukvård ingår. Man ingår i ett sammansvetsat
arbetslag tillsammans med andra brandmän, styrkeledare och insatsledare ,vilket
innebär kamratskap och en mängd roliga och intressanta aktiviteter.
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