
 
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 

 
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har i underkant 
av 200 ansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap, hvor 
kommunene Alvdal, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Elverum, 
Folldal, Rendalen Tolga og Tynset er eiere. MHBR forvalter brann- og 
redningstjenesten i eierkommunene og har en stasjon i hver 
kommune.  

 

ØNSKER DU Å BLI BRANNFOREBYGGER? 
                                   

Fra 1. septmeber har vi 2 ledige lærlingplasser som brannforebygger i boligseksjonen ved Midt-Hedmark 
brann- og redningsvesen IKS. Lærlingplassene som er ledig er i Trysil og Elverum.  
 

Vi søker etter lærlinger som ønsker å jobbe med brannsikkerhet. Du vil oppleve en spennede jobb 
med varierte arbeidsoppgaver og ta del i et godt arbeidsmiljø. Hos oss får lærlinger lønn under hele 
læretiden. Vi har fokus på et godt læringsmiljø og medarbeidernes helse og sikkerhet. Boligseksjonen 
utfører en samfunnsviktig oppgave for å trygge sikkerheten i regionens boliger/ fritidsboliger. 
Vi har et høyt fokus på kvalitet og kompetanse. Vi ser på lærlingsordningen som en viktig 
samfunnsoppgave for å sikre god fremtidig rekruttering.  
 
Arbeidsoppgaver: 
 

 Arbeidsoppgavene vil være i henhold til godkjent læreplan  
 
Kvalifikasjoner: 
 

 Fullført og bestått VG1 bygg- og anleggsteknikk, eller annen relevant utdanning/ erfaring  

 God muntlig og skriftlig fremstillingsevene  

 Gode IT kunnskaper  

 Gode samarbeidsevener  
 

Personlige egenskaper: 
 

 Være strukturert og ha god arbeidsmoral  

 Like å kommunisere med mennesker  

 Like å arbeide i høyden  

 Kunne arbeide systematisk og nøyaktig  

 Kunne bruke digitale verktøy og systemer  

 Ha et ønske om å utdanne deg i brannforebyggerfaget 
 
Vi tilbyr:  

 Givende og allsidig arbeid  

 Godt arbeidsmiljø med fokus på HMS  

 Lønn under hele læretiden 

 Trening i arbeidstiden 

 Bedriftshelsetjeneste  
 
Søknad med kortfattet CV sendes til: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 
v/brannsjefen, Kirkevegen 75, 2413 Elverum eller e-mail: post@mhbr.no 

 

mailto:post@mhbr.no


Nærmere opplysninger om stillingen fås hos:  
Seksjonsleder Kim Andre Nilsen tlf. 474 63 775 eller kim.andre.nilsen@mhbr.no 
 
Søknadsfrist 1. mai 2021. 
 
Søknadspapirer vil ikke bli returnert. 

 

 

 
 

 


