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Vilket är ditt drömyrke?
På Räddningstjänsten Syd jobbar brandmän, 
brandingenjörer, instruktörer och brandinspek-
törer tillsammans med många andra yrkesgrup-
per. Att jobba inom räddningstjänsten innebär 
att göra en viktig samhällsinsats. 

Viktigast för oss är att förhindra olyckor och 
snabbt och effektivt genomföra räddningsinsat-
ser. Dygnet runt, årets alla dagar är vi i tjänst och 
redo att göra skillnad i människors liv.

LISA  
brandingenjör & yttre befäl

- Jag jobbar förebyggande med säkerhets-
frågor och tillsyner av brandskydd och 
brandfarlig vara. Vi har ett nära samarbete 
med polisen och kommunen. 

Som brandingenjör finns det många ut-
vecklingsmöjligheter. Jag har vidareutbil-
dat mig och jobbar också som yttre befäl 
och rycker ut på olyckor.

Som brandman åker man på trafikolyckor, bränder, kemolyckor, drunkningar, stormskador och sjuk-
vårdslarm. Det finns möjligheter att även bli räddningsdykare, kemdykare, skytt, båtförare med mera.

Vi åker inte bara på olyckor som redan inträffat, 
utan arbetar mycket med att förhindra att de ska 
inträffa över huvudtaget. Det gör vi genom att 
informera om risker och ger råd till privatperso-
ner. Vi utbildar organisationer i brandskydd och 
första hjälpen, utfärdar tillstånd för brandfarlig 
och explosiv vara och mycket mer. När en olycka 
inträffat följer vi upp med information för att 
skapa trygghet och utreder orsaker till olyckan.  
Vill du  vara med och påverka det?
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CHRISTOFFER  
brandman & räddningsdykare

- Som brandman vet man aldrig hur dagen kom-
mer att bli, det tycker jag om. Det passar mig 
också bra att jobba i skift med långa arbetspass 
men också flera lediga dagar. Jag jobbar också 
som räddningsdykare, som är en spännande 
arbetsuppgift.

Oftast får vi hjälpa människor i vårt jobb och det 
känns som en stor belöning varje gång. 

En stor fördel med mitt jobb är lagkänslan och 
gemenskapen med kollegor. 

Brandman som extrajobb?
Det går också att arbeta som deltidsbrandman,   
eller räddningstjänstpersonal i beredskap som  
det också kallas. Det är som ett extrajobb vid  
sidan av ditt vanliga arbete. Då har man beredskap  
hemma eller på arbetet, var tredje eller fjärde 

Som brandingenjör kan man jobba både förebyggande med tillsyn och samhällsplanering men också 
utryckande som befäl på olycksplats eller med att leda räddningsinsatser från räddningscentralen.

vecka, och larmas via personsökare till stationen 
när olyckan inträffar. Vid larm har man ungefär 
fem minuter på sig att komma till brandstationen,  
byta om och vara på väg med ett räddnings- 
fordon till olyckan. 

ANTAL ANSTÄLLDA
Vi är cirka 500 medarbetare på våra stationer och 
kontor i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.

YRKEN INOM FÖRETAGET
De flesta hos oss jobbar som brandmän, brandinspek-
törer eller brandingenjörer. Men vi har också anställda 
inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT, 
fastighetsskötsel, fordonsteknik och utbildning.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi ser behov av fler kvinnor och män som vill arbeta 
som brandman och brandingenjör.

UTBILDNINGSVÄGAR
Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbild-
ning, Skydd mot olyckor (SMO) på MSB:s skolor, som 
bland annat finns i Revinge utanför Lund. Läs mer på 
msb.se/brandman.

Brandingenjörer utbildas på de tekniska högskolorna i 
Lund och Luleå. Läs mer på lth.se och ltu.se.

Deltidsbrandmän utbildas vid MSBs skolor under sex 
veckor. För att bli antagen till utbildningen måste man 
först ha fått en anställning hos oss. Läs mer på 
www.rsyd.se/deltidsbrandman

KONTAKT
Räddningstjänsten Syd

Telefon: 046 - 540 46 00
E-post: info@rsyd.se

Webbplats: www.rsyd.se

Följ Räddningstjänsten Syd för senaste nytt.
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