Utbildare till Dafo Brand AB
Dafo Brand är ett svenskägt familjeföretag med verksamhet i Norden. Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av marknadens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel.
Parallellt med försäljning och service av kvalitetsprodukter erbjuder vi underhåll, utbildning,
riskbesiktning, dokumentation och SBA. Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige
och även landets största leverantör av fasta släcksystem.
Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 80 återförsäljare
med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk. Med 160
medarbetare omsätter vi cirka 390 miljoner kr per år.

Vårt affärsområde Brandskyddstjänster söker nu en utbildare till vår kursverksamhet i
Stockholmsområdet.
Arbetsuppgifter


Självständigt utföra olika utbildningar hos kund eller i Dafos egna lokaler inom
området brandskydd och första hjälpen



Vara delaktig i utvecklingen av Dafos utbildningsmaterial och utbildningsupplägg



Kontakta kunder för avstämning, förberedelser m m inför utbildningar



Utarbetar fungerande strategier för lärandet så att du kan möta deltagare på ett
adekvat sätt



Tar till dig resultatet av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och omsätta det i
din undervisning

Vid sidan av utbildning hjälper du även till med enklare brandskyddsrelaterande frågor
och tjänster inom områden som byggnadstekniskt brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete, riskinventering, utrymningsplanering m m.
Din profil
Vi söker dig som idag jobbar som utbildare/instruktör alternativt har en bakgrund som
lärare eller pedagog. Du behöver obehindrat kunna hantera svenska språket i både tal
och skrift och det är meriterande om du även kan kommunicera och utbilda på engelska.
För att kunna ta dig till företagets kunder vid utbildningstillfällen krävs att du har Bkörkort. Det är meriterande om du har tidigare arbetserfarenhet inom brandskyddsbranschen med vikt på tidigare utbildningserfarenhet.
Personliga egenskaper
Som person är du driven och engagerad i ditt arbete och tar ansvar såväl för dig själv
som för andra. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs med att stå inför större
grupper. Du har en god pedagogisk förmåga att skapa förtroende och engagemang. Du
brinner för brandskydd och ser det som en spännande möjlighet att lära ut detta till
andra. Vi tror du har eftergymnasial utbildning som SMO-utbildning, HLR-instruktör, D/SHLR instruktör, instruktör Heta arbeten. Även om vi lägger störst vikt vid dina personliga
egenskaper.
Intresserad?
Urval samt intervjuer sker löpande och tjänsten kommer att tillsättas omgående eller så
snart vi hittat rätt person. Skicka din ansökan till Kristian Lindqvist:
kristian.lindqvist@dafo.se.
Välkommen!
Dafo Brand AB | Box 683 | 135 26 Tyresö | Tel 08-506 405 00 | info@dafo.se | www.dafo.se
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