
DELTIDSBRANDMAN

Ett yrke 
för dig?



ÄR DU INTRESSERAD AV  
ATT HJÄLPA ANDRA?

Vi behöver ständigt nya deltidsbrandmän till våra FIP-enheter och 
deltidsbrandstationer. FIP står för första insats person.

Om du har ett annat jobb och skulle vilja använda en del av din  
tid till att hjälpa andra där du bor så kan du bli deltidsbrandman, eller 
räddningspersonal i bredskap (RIB) som vi också säger. 

Kravprofil, du måste:
• kunna rycka ut med brandbilen inom skälig tid under din beredskap 

(5 minuter).
• inneha körkort B.
• vara simkunnig och ha en god fysisk hälsa. 

Mer information om hur du ansöker finns på vår  
webbplats: rtmd.se Sök 

idag!



En deltidsbrandman har beredskap var tredje eller fjärde vecka.  
Under beredskapsveckan kommer du att åka ut på larm, till exempel 
sjukvårdslarm, brand i byggnad, fordonsolyckor eller vattenlivrädd-
ning. Vi utför även andra rutiner och kontroll så som fordonskontroll.

Under beredskap genomförs övningar enligt ett schema där vi  
tränar alla de kompetenser som vi behöver. Övningarna kan vara 
både teoretiska och praktiska för att klara av vårt uppdrag. Du be- 
höver inte vara utbildad brandman för att kunna söka, vi bistår med 
utbildning till rätt kandidat.

Varför Räddningstjänsten Mälardalen?
Hos oss kan du skapa en tryggare vardag för dina medmänniskor.  
Du får även möjligheten att göra verklig skillnad och vara till stor hjälp, 
både för företag och enskilda människor. 

På Räddningstjänsten Mälardalen är alla välkomna att jobba oav-
sett ursprung, religiös bakgrund, kön eller sexuell läggning. Vi erbjuder 
goda utvecklingsmöjligheter och bra personalförmåner.

OM YRKET



OM OSS



OM OSS

Medlemskommuner i förbundet 

Medlemskommunerna som driver räddningstjänst- 
verksamheten i ett gemensamt kommunalförbund är  
Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Västerås, Kungsör 
och Köping. 

Fakta
• Totalt cirka 260 anställda.
• 80 heltidsbrandmän.
• 140 deltidsbrandmän.
• 40 administration, service, chefer och tjänstepersoner.

Elva brandstationer
Räddningstjänsten Mälardalen har elva brandstationer med en  
räddningsstyrka på varje. Vi har även styrkor i Kvicksund och  
Ramnäs som utgår som FIP-enheter (första insatsperson).

Besök vår webbplats för mer information, adress och kartor till  
våra deltids- och heltidsbrandstationer: rtmd.se



TRE DISTRIKT

Tre distrikt i förbundet

Distrikt 1
Vallby, Kolbäck, Kvicksund och Hallstahammar.

Distrikt 2
Köping, Kungsör, Arboga, Kolsva och Valen.

Distrikt 3
Brandthovda, Skultuna, Ramnäs, Surahammar och Virsbo.

Adress, kartor och kontaktuppgifter till distriktschefer och stations-
samordnare finns på vår webbplats: rtmd.se



DIN PLATS?



Kontakta oss
Vill du veta mer om yrket som deltidsbrandman är du välkommen  
att kontakta oss via mejl eller telefon. 
Kontaktuppgifter till respektive distriktschef hittar du på vår  
webbplats: www.rtmd.se

Mejl
info@rtmd.se 

Växeltelefon 
010-179 82 00
Öppettider är måndag-fredag 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

KONTAKT

Följ oss!
Ta del av nyheter, aktuella händelser och mycket mer i våra  
sociala medier:
 

rtmdse

rtmdse 

Räddningstjänsten Mälardalen

Välkommen
till oss!


