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Brandskyddsföreningen Restvärderäddning söker 

Restvärdeledare 
till Oskarshamn med omnejd 

 

Vår verksamhet sträcker sig hela vägen från Karesuando i norr till Ystad i söder. Genom samarbete med Sveriges alla räddningstjänster och 

med cirka 80 restvärdeledare kan vi snabbt och effektivt utföra restvärderäddande åtgärder parallellt med, eller i direkt anslutning till 

räddningsinsatsen. Detta gör vi på uppdrag av merparten av alla svenska sakförsäkringsbolag och andra kunder, som kan vara enskilda företag 

eller myndigheter som t.ex. Trafikverket. Verksamheten är unik i världen och överbryggar det glapp som uppstår efter att en räddningsinsats 

utförts och innan efterföljande åtgärder sätts in. Ett glapp där annars stora kostnader och konsekvenser skulle uppstått. På så sätt minimeras 

konsekvenserna för den som drabbats av en olycka samtidigt som skadekostnaderna reduceras. Läs gärna mer på 

www.brandskyddsforeningen.se/restvarderaddning.  

 

Ditt uppdrag 

Som restvärdeledare är ditt uppdrag att, som representant för ansluta kunder, vidta akuta åtgärder som minskar sekundärskadorna i 

samband med olyckor och förkortar tiden för återgång till vardagen. Det gör du genom att samordna arbetet för inblandade aktörer 

i händelsen och genom att anlita entreprenörer som till exempel saneringsbolag. Uppdraget spänner över flera försäkringsområden 

och du blir aktiverad i samband med till exempel brand-, vatten-, trafik-, gods- och miljöskador. Arbetet innebär också att vara en 

viktig stödjande roll till den som drabbats av en olycka.  

Utöver uppdragen i samband med olyckor ingår också utbildnings- och informationsinsatser för att göra verksamheten känd i 

prioriterade målgrupper, möten för att bygga och upprätthålla nätverk och relationer samt intern utbildning. 

Din profil 

Vi söker dig som är självgående, har förmåga att fatta nödvändiga beslut och kan samordna restvärdeuppdraget. Då du kommer att 

agera i många olika sammanhang behöver du ha lätt för att samarbeta med andra och vara flexibel i ditt arbete. På skadeplatsen 

förväntas du vara hjälpsam och visa empati med de drabbade. Det är även viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift då det i 

uppdraget ingår både muntlig och skriftlig kontakt med inblandade parter samt rapportskrivning. I utbildnings- och 

informationsinsatserna är din förmåga att på ett bra sätt nå fram med ett budskap till en grupp av stor vikt. 

Vi söker dig som har en bakgrund som räddningsledare eller annan arbetsledande funktion i samband med räddningsinsatser eller 

motsvarande. Du har dokumenterad erfarenhet från operativ räddningstjänst och vana av att samverka med andra myndigheter. Du 

har teoretisk utbildning, lägst fullgjort gymnasium samt utbildning Räddningsledare A eller motsvarande, alternativt 

brandingenjörsexamen kompletterad med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer. Meriterande är 

befälsutbildning Räddningsledning B samt kunskap om eller erfarenhet från relevanta områden inom försäkringsbranschen.  

Om uppdragsformen 

Du kommer att kontrakteras som uppdragstagare och vi ser gärna att du har ett eget företag som vi kan teckna avtalet med, men 

det är inget krav. Tillgänglighet är viktigt då uppdragen kan inkomma alla tider på dygnet. Godkännande från din 

huvudarbetsgivare krävs för anställningen. Körkort B och tillgång till bil är ett krav. I samband med anställningen ska du genomgå 

5 dagars grundutbildning i Stockholm 3-7 september 2018. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och vi ser därför gärna 

kvinnliga sökande till uppdraget. För anställningen krävs svenskt medborgarskap. I samband med anställningen ska utdrag ur 

belastningsregister visas. 

Välkommen med din ansökan! 

Sista dag för ansökan är 15 maj. Maila CV och ditt personliga brev till hr@brandskyddsforeningen.se. Frågor om uppdraget till 

Jesper Boqvist, Operativ chef RVR, jesper.boqvist@brandskyddsforeningen.se telefon 08-588 474 44, eller regionansvarig 

restvärdeledare Thomas Grauers, thomas.grauers@rvr.nu eller 0709-25 09 64. 
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