
Nu söker vi brandutbildare!
Brandfast startade 2014 och växer snabbt!
Vårt fokus är utbildning men även service och försäljning av allt som rör brand och första hjälpen.
Vi är ett företag i stark utveckling!
På några år har vi blivit en av Sveriges största aktörer på brandutbildning. Vårt motto är att kurser 
inom brand och säkerhet ska vara lätta att ta till sig. Roliga, allvarliga och givande!
Under 2023 ser vi en ökad efterfrågan och behöver förstärkning.

Vill du vara med i vår spännande utveckling?
På Brandfast tillämpar vi inte tråkighet, stelbent tänkande eller ständig press från någon riskkapitalist. 
Nej, livet är ju kort, så jobbet måste vara kul, utvecklande och funka med livspusslet!
Du kommer få stort inflytande på hur vi utvecklar företaget. Vi jobbar tillsammans i team!
Vi har inga säljare utan vi tänker så här, gör vi ett bra jobb så kommer kunderna att kontakta oss.

Vem söker vi?

• Dig som vill jobba med varierande uppgifter, från utbildning till att projektera en 
utrymningsplan.

• Som gillar att hålla utbildning, i första hand brand men kanske även första hjälpen
• Som gillar att ibland göra praktiska saker (skruva upp en hjärtstartare, kontroller på brandlarm 

eller service av brandsläckare)
• Som är intresserad av arbete med SBA, brandskyddskontroll och riskinventering

Meriter
• Gärna har jobbat i branschen, kan även vara som säkerhetsansvarig på större företag
• Är instruktör i brandfarliga heta arbeten, eller behörig att gå instruktörskurs
• Du får gärna vara utbildad brandskyddskoordinator, SMO eller brandskyddsledare med intresse av 

förebyggande brandskydd, riskhantering och organisatoriskt brandskydd samt kunskaper i BBR.
• Gärna har jobbat med SBA-arbete på någon arbetsplats
• Praktiskt lagd
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och gärna engelska
• Social person som gillar att knyta kontakter och jobba med merförsäljning
• B-körkort

Vi erbjuder
• Ett roligt och utvecklande jobb i branschens snyggaste kontor och arbetsplats
• Vara med och bygga upp Brandfast verksamhet
• Återkommande kompetensutveckling
• Servicebil, flexibla arbetstider, friskvård, extra pensionsparande mm

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Tjänsten är 75%-100%, kan diskuteras. Provanställning i sex månader och därefter tillsvidareanställning 
Lön: Månadslön
Arbetstider: Flexibla kontorstider
Placering: Järfälla och hemifrån
På kontoret finns det hund så du kan inte vara pälsallergiker om du ska trivas i arbetsmiljön.

Urval sker löpande. Hör gärna av dig om du har frågor. Välkommen att skicka en ansökan!

www.brandfast.nu                 info@brandfast.nu                 08-755 44 08Brandfast Sverige AB                 Uddnäsvägen 
59, 176 76 Järfälla
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