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Bliv frivillig i det supplerende beredskab
- og vær med til at gøre en forskel!

Sydvestjysk Brandvæsen og Beredskabsforbundet 
har brug for frivillige, som har lyst til at arbejde 
med at forebygge og afhjælpe ulykker – og 
være klar ved større hændelser og katastrofer.

Som frivillig kan du hjælpe til at løse vigtige opga-
ver for Redningsberedskabet. Opgaverne spænder 
lige fra indsats i forbindelse med storm eller over-
svømmelser, til indkvartering og forplejning af 
nødstedte borgere, og til førstehjælpsopgaver 
i forbindelse med større idrætsbegivenheder eller 
musik-arrangementer.

Opgaverne som frivillig er alsidige, og assistancerne 
er forskellige fra gang til gang. Men én ting er sik-
ker: På den ene eller anden måde vil du være direk-
te medvirkende til at redde både liv og værdier 
og gøre beredskabet, borgeren – ja hele samfundet 
– mere robust.
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Hvem er du?
Hvis du kan sige ja til nedenstående, kan det være 
dig, vi står og mangler:
• Du vil og kan møde, når Frivilligenheden kalder – 
også på upassende tidspunkter bl.a. i dagtimerne.
• Du har et ønske om at hjælpe folk i nød.
• Du kan arbejde selvstændigt og samarbejde 
med andre – både under pres, i kritiske situationer 
og ved helt almindelige opgaver.
• Du har en grundlæggende respekt for andre 
mennesker uanset baggrund

Vi har brug for frivillige, der er praktikere, løs-
ningsorienterede og/eller er gode til logistik- og 
planlægningsopgaver. Civil eller beredskabsfaglig 
uddannelse er en fordel, men er ikke et krav – vi 
skal nok uddanne dig til opgaven!

Du skal have gode sprogkundskaber i dansk og i et 
eller flere andre sprog. Du skal være tillidvækkende 
og have en naturlig autoritet, så andre lytter til 
dig. Du skal gerne være i god fysisk form, da nogle 
opgaver kan bestå af hårdt fysisk og tungt arbejde.
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Da opgaverne spænder vidt, har vi brug for frivillige 
med mange forskellige kompetencer. Om du har en 
civil eller beredskabsfaglig uddannelse gør ingen for-
skel – vi giver dig den nødvendige uddannelse.

De frivillige er opdelt i tjenestegrene med vidt forskel-
lige opgavesæt. Nogle tjenestegrene er meget ope-
rative (pionertjeneste samt førstehjælp/samaritter/
behandlingsplads), hvor andre tjenestegrene er mere 
service- og logistikfunktioner (forplejning, indkvar-
tering, logistik, kommunikation og drone).

Som noget af det første får alle frivillige en uddannel-
se i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. 
Da nogle opgaver kan bestå af hårdt fysisk og tungt 
arbejde, stilles der i forbindelse med nogle af uddan-
nelserne helbredsmæssige krav samt krav om fysisk 
test med tilfredsstillende resultat.

Du skal være fyldt 18 år. Du skal ved indgåelse af 
kontrakt fremvise ren straffeattest samt give tilladel-
se til, at vi må hente en børneattest.

Hvad forventer vi af dig?
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De frivillige i denne tjeneste-
gren bemander vores sama-
ritter telt, der anvendes til 
behandling af tilskadekomne 
i forbindelse med ulykker og 
større hændelser.
Denne tjenestegren står desuden for førstehjælpsopgaver 
ved større sports- og musikarrangementer m.v.

Førstehjælp  
og Samaritter

Indkvartering og Forplejning 
varetager opgaver inden for 
forplejning af indsatsmand-
skab ved større hændelser 
samt indkvartering og for-
plejning af nødstedte borgere.
Denne tjenestegren står desuden for forplejning ved større 
øvelser og møder i Sydvestjysk Brandvæsen. 

Indkvartering  
og Forplejning
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I denne tjenestegren 
varetager de frivillige 
blandt andet rednings- 
og klimaopgaver, både i 
forbindelse med større 
naturkatastrofer og som 
supplement til det dag-
lige beredskab. Denne 
tjenestegren står for lysopsætning, pumpeopgaver, træ-
fældning, afstivningsopgaver med mere.

I forbindelse med 
større hændelser kan 
de frivillige overflyve 
skadestedet med en 
drone og dermed få et 
overblik over skade-
stedet. 

Indsats  
og Klima

Drone
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”Som frivillig i Sydvestjysk Brandvæsen blev 
jeg en del af et større fællesskab, hvor vi har 
det sjovt sammen. Jeg har også fået udvidet 
min personlige vennekreds”.
Isabella Pedersen (Samaritter)

”Som par kan vi i Sydvestjysk Brandvæsen 
have den samme fritidsinteresse - men i 
hver vores tjenestegren”.
Janni og Kristian Jensen (henholdsvis 
Forplejning og Indsats & Klima)

”Som frivillig får jeg lov til at bruge min 
faglige uddannelse fra mit civile liv på en 
helt anderledes og spændende måde”.
Jørn Errebo (Stabstjeneste – og ud-
dannet radiotekniker)

”Som frivillig kommer man under indsats ud 
for mange udfordringer, som kræver en hurtig 
beslutning – og så er det dejligt, når man 
kommer i mål med opgaven og kan se, at det 
lykkes”.
Anders Lyhne (Indsats & Klima)

Mød nogle af vores frivillige:
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Hvis du vil  
gøre en forskel,  

så kontakt:

Sydvestjysk Brandvæsen
Mail: post@svjb.dk

Tlf. 7616 5000
Web: www.svjb.dk

Udgivet i samarbejde med


