Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen Lenvik. Med sine 11 620 flotte og engasjerte innbyggere, et spennende og
innholdsrikt omland, og med en vakker og vill natur, er området attraktivt å bo og flytte til. Størsteparten av befolkningen i kommunen bor i og i
nærheten av byen Finnsnes
Lenvik blir sammen med Berg, Torsken og Tranøy Senja kommune fra 2020. Den nye kommunen blir en av Norges fremste innen havbruk og
sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune vil få ca. 15000 innbyggere og har
mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder.
Byen Finnsnes er regionsenteret i Midt-Troms, og vil bli kommunesenter i den nye kommunen. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og
spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45 min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time.

Deltidsbrannkonstabel
Ledig s lling som del dsbrannkonstabel - sjåfør, samt røykdykker på Finnsnes.
I Lenvik brannvesen avdeling Finnsnes er det ledig s lling som del dsbrannkonstabel/røykdykker ved Finnsnes brannstasjon. I dag inngår s llingen i 4 delt
hjemmevakt og avlønnes som brannkonstabel i 21 % s lling. August 2019 ﬂy er brannvesenet inn i ny brannstasjon på Finnsnes.
Hva forventer vi av deg
Pliktig fremmøte til obligatoriske øvelser.
Være en del av innsatsstyrken i forbindelse med ulykker og branner.
Tilfredsstillende helse for å bli godkjent som røykdykker.
Hva krever vi av deg
Du må bo innenfor 5 km fra Finnsnes sentrum og fortrinnsvis arbeide i nærheten av Finnsnes.
Du må ha god helse og fysikk. Før ansettelse må fysisk og medisinske godkjenning som røykdykker gjennomføres.
Du må ha plettfri vandel. Politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Sjåfør må inneha førerkort klasse C.
Anse elsesvilkår
Anse elsen skjer i Lenvik kommune på de lønns og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement, særavtaler og tariﬀavtaler.
For nærmere informasjon, kontakt Overbrannmester Erik Jensen, l: 47 46 26 23.
Søknad sendes Lenvik kommune v/brannsjefen innen 30. desember 2018.
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