GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA

objavlja prosto delovno mesto

GASILCA – ZAČETNIKA m / ž

Poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, so posebni pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati kandidati za poklicnega gasilca še:
-

srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba
najmanj eno leto delovnih izkušenj
psihofizična in zdravstvena sposobnost
izpit za voznika B kategorije
da kandidat ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo
dejanje zoper življenje, telo in premoženje

Kandidati bodo opravljali preizkus fizične sposobnosti.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas zaradi dopolnilnega izobraževanja v gasilski šoli
po programu za poklicne gasilce.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati
pošljejo v 8. dneh po objavi na gornji naslov.

Za mlade kandidate za gasilca
Te privlači misel, da se vidiš kako se spustiš po drogu, skočiš v bleščeče rdeč gasilski avto, ki zdrvi v noč
- luči bliskajo in sirene tulijo?
Raje razmisli še enkrat.
Danes je biti POKLICNI GASILEC še vse kaj drugega, kot le nositi gasilsko uniformo in dirkati naokoli.
Jasno, da je gašenje požarov še vedno med temeljnimi opravili. Za to smo v GBL najbolje usposobljeni in
imamo najmodernejšo opremo. Prisotni smo na prizoriščih hudih nesreč. Nesreče v prometu zahtevajo naš
odziv, kakor tudi nesreče z nevarnimi snovmi, poplave - ali pa na primer reševanje ljudi, ujetih v dvigalu.
Če uspešno opraviš vse preizkuse, se lahko veseliš poklicne poti, ki ti daje priložnost za ustvarjanje
izredno močnih vezi s člani tvoje ekipe. Hkrati pa boš lahko za kratek, a pogosto odločilen trenutek
vstopil v življenje mnogih ljudi.
Te še vedno zanima?
Določene lastnosti, ki so potrebne za uspešnega gasilca, niso vedno prepoznavne na prvi pogled. Vzemi si
minuto časa in pretehtaj naslednja vprašanja. Odgovori si nanje pošteno in oceni ali si res pravi.
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-

Ali te ljudje zanimajo, se lahko družiš tudi z drugačnimi - iz drugega okolja, kulture?

-

Ali lahko delaš pod pritiskom, kot del tesno povezane ekipe? Jih ne boš pustil na cedilu v kritičnem
trenutku?

-

Si se sposoben ukvarjati z ljudmi, se jim posvetiti, ko so v stiski, zmedeni ali ti celo nasprotujejo?

-

Se zavedaš, da"Brigado"predstavljaš tudi, ko nisi v službi? Ali lahko prevzameš to odgovornost?

-

Si navajen vzdrževati ustrezen nivo fizičnih sposobnosti? Ali so redne vaje že sedaj tvoja
vsakodnevna praksa?

-

Ali si pripravljen delati v izmenah (dnevna, nočna), čez vikende, na praznične dni?

-

Si "praktik", ki rad dela z rokami, orodjem, rad ustvarjaš ali spoznavaš kako delujejo stvari?

-

Si pripravljen na dolgotrajno delo v vseh vremenskih razmerah tudi, ko si izčrpan, moker, premražen,
ko ne veš, koliko časa bo še trajalo?

-

Kaj pa spopad z rutino? Boš lahko počel ene in iste stvari, ob enaki uri, večji del službenih dni?

-

Si lahko naložiš obveznost sodelovati pri šolanju drugih?

Če ne moreš odgovoriti z DA na ta vprašanja, še enkrat razmisli, ali je postati gasilec v tem trenutku zate
res prava stvar.
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