Katalog for
Indsatsstøtteassistenter i Beredskab 4K
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Beredskabet:
Beredskab 4K blev oprettet 1. januar 2020. Beredskab 4K’s navn kommer af, at vi
dækker ”de 4 kommuner” Ishøj, Høje-Taastrup, Greve og Vallensbæk.
Administrationen i Beredskab 4K er beliggende på Geminivej i Greve.
Beredskabet har i alt tre brand- og beredskabsstationer. To af stationerne er bemandet med brandfolk, mens den tredje er beredskabets administration, base for
indsatsledervagten og indsatsstøtteenheden.
Brandstationerne er placeret på Øtoftegårdsvej i Taastrup og Lunikvej i Greve.
Beredskabet i Greve og Høje-Taastrup, hvor der altid er mindst 17 brandfolk på
vagt i området, størstedelen på døgnvagt på brandstationerne. Beredskabet løser
ca. 1200 opgaver om året, lige fra mindre færdselsuheld og til store langvarige
brand- og kemiindsatser.
Geografisk dækker beredskabet 175 kvadratkilometer, med mere end 140.000 indbyggere. Hertil kommer en stor del af Danmarks infrastruktur går igennem dækningsområdet. Lokal og national togtrafik, letbane fra 2021 og flere motorveje, hvor
særligt Køge Bugt anvendes af en stor mængde trafikanter på daglig basis.
Beredskab 4K er et fælleskommunalt beredskab for Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og
Vallensbæk kommuner. Selskabet er etableret i henhold til §60 i lov om kommu-

nernes styrelse.
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Om at være indsatsstøtteassistent:
Indsatsstøtteenhedens formål:
Indsatsstøtteenheden har til formål at supplere det daglige beredskab ved større,
længere eller komplekse hændelser vedrørende klima, lager/logistik og ledelsesstøtte.

Uddannelse:
Som indsatsstøtteassistent i Beredskab 4K skal man ikke have en bestemt uddannelse eller erhverv. Vi sørger for at uddanne dig i forhold til den valgte tjenestegren.
Fælles for alle er de obligatoriske moduler om beredskabets opbygning og virke,
kommunikation og elementære emner for beredskabspersonale.

Forventninger:
Som indsatsstøtteassistent kan du forvente:
-

At være med til at gøre en forskel på frivillig basis
En organisation der støtter op om dig og din udvikling
En organisation som arbejder målrettet imod at løse de beredskabsfaglige
opgaver som stilles
Beredskabsfaglig uddannelse
Spændende opgaver
Egen uniform
Sociale arrangementer

Til gengæld forventer vi af dig:
-

At du engagerer dig i arbejdet og opgaverne
At du til enhver tid udviser respekt og forståelse for dine kollegaer på tværs af
organisationen
At du er selvmotiverende
At du udviser respekt og omtanke for det udleveret udstyr og materiel
At du til enhver tid opfører dig foreneligt med tjeneste i beredskabet
At du er løsningsorienteret
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Krav:
Der er forskellige krav for at virke i et beredskab, specifikt for indsatsstøtteenheden
gælder det at du skal indfri følgende krav:
-

Du har ren straffeattest
Du er fyldt 18 år
Du har en fysik der er foreneligt med tjenesten
Du skal, som indsatsstøtteassistent, deltage i det fastsatte omfang i undervisning og øvelser

Kontrakt:
Vælger du i samarbejde med Beredskab 4K at blive indsatsstøtteassistent, forpligter du dig til en kontrakt. Kontrakten specificerer den/de valgte tjenestegren(e),
samt det forventet antal timer.
Alt arbejde i indsatsstøtteenheden er frivilligt og dermed ulønnet.

Mundering:
Som indsatsstøtteassistent ved Beredskab 4K får du udleveret en hverdagsuniform
samt den for tjenestegrenen nødvendig indsatsuniform.
Hverdagsuniform:
•
•
•
•

1 par uniformsbukser
2 T-shirt
1 Cardigan
1 par sikkerhedssko

Tjenestegrene:
Hos Beredskab 4K skal du vælge tjenestegren.
Den valgte tjenestegren danner grundlag for den uddannelse, der tilrettelægges for
dig. For hver tjenestegren ligger forskellige krav, antal mindste timer samt for tjenestegrenen unikke opgaver.
Der er ikke begrænsninger for, hvor mange tjenestegrene du kan vælge. Det er dog
vigtigt, at du er realistisk omkring din tid, da vi til enhver tid forventer, at du lever op
til det timeantal, der er fastsat for tjenestegrenen.
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Indsatsstøtteassistent – Kommunikation (ISA-KOM)
Formål:
At fungere som støtte til den tekniske ledelse ved større, længere eller komplekse
hændelser.
Beskrivelse:
ISA-KOM ved Beredskab 4K er en gruppe på 10-12 frivillige, som supportere det
daglige beredskab ved større, længerevarende eller komplekse hændelser.
Gruppen har til formål at støtte indsatslederen, ved at samle relevant information
til anvendelse for indsatsen gennem kort, data og andet materiel som findes brugbart.
Nødvendig uddannelse:
Emne
Fællesuddannelse
Førstehjælp
Specialist uddannelse
Specialist uddannelse
Årligt vedligehold

Overskrift
Stabsstøtte og teknisk
service 1-3
Førstehjælp med særligt
ansvar
Stabsstøtte og teknisk
service 6
Stabsstøtte og teknisk
service 6
Stabsstøtte og teknisk
service 13

Varighed
30 timer (1. år)
12 timer (1. år)
18 timer (1. år)
12 timer (2. år)
27 timer (2. år)

Opgave:
Ved større, længere eller komplekse hændelser skal ledelsesstøtten supportere
den tekniske ledelse med:
• Tavleføring
• Skadestedstegning
• Kommunikation & Beredskabsgis
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• Informationssøgning
• Kontakt til servicefag (skadeservice, gasselskaber og lign.)

Mødetid: 45 minutter
Det sættes som krav, at du som udgangspunkt kan møde på Beredskab 4K indenfor 45 minutter fra udkald.
Krav:
For at indgå som Indsatsstøtte assistent - Kommunikation skal du:
• Være god til at kommunikere på dansk i skrift og tale
• Kunne kommunikere på engelsk i skrift og tale
• Være god til at skabe orden og struktur
• Kunne bevare overblikket i pressede situationer
• Indgå i tæt samarbejde med flere parter i pressede situationer
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Indsatsstøtteassistent - Klima
Formål:
At fungere som beredskab ved klimahændelser, primært højvands- og stormhændelser.
Beskrivelse:
ISA - Klima ved Beredskab 4K er en gruppe på 10-12 frivillige, som fungerer som
primærberedskab ved udvalgte klimahændelser.

Nødvendig uddannelse:
Emne
Fællesuddannelse
Førstehjælp
Specialist uddannelse
Specialist uddannelse
Årligt vedligehold

Overskrift
Stabsstøtte og teknisk
service 1-3
Førstehjælp med særligt
ansvar
Stabsstøtte og teknisk
service 11
Stabsstøtte og teknisk
service 12
Stabsstøtte og teknisk
service 13

Varighed
30 timer (1. år)
12 timer (1. år)
18 timer (1. år)
12 timer (2. år)
27 timer (2. år)

Opgave:
Ved større, længere eller komplekse hændelser skal ISA-Klima støtte med:
• Opdæmning m. sandsække, watertubes el.lign.
• Støtte til kommuner ved forureningshændelser i havne/kystnære strækninger.
• Lænse- og pumpeopgaver
• Storm beredskab
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Mødetid: 45 minutter
Det sættes som krav, at du som udgangspunkt kan møde på Beredskab 4K indenfor 45 minutter fra udkald.
Krav:
For at indgå som Indsatsstøtteassistent – Klima skal du:
• Kunne læse og forstå dansk
• Være fysisk robust
• Kunne bevare overblikket i pressede situationer
• Indgå i tæt samarbejde med flere parter i pressede situationer
• Betjene det for tjenestegrenen nødvendige materiel selvstændigt
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Indsatsstøtteassistent - Logistik
Formål:
At støtte og/eller etablere foranstaltninger ved større, længere eller komplekse
hændelser, herunder at fungere som logistisk støtte til at transportere materiel
til og fra arbejdsområdet.
Beskrivelse:
ISA-LOG ved Beredskab 4K er en gruppe på 10-12 frivillige som supporterer
det daglige beredskab ved større, længere eller komplekse hændelser.
Gruppen har til formål at transportere, opsætte og afvikle diverse materiel.
Nødvendig uddannelse:
Emne
Fællesuddannelse
Førstehjælp
Specialist uddannelse
Specialist uddannelse
Årligt vedligehold

Overskrift
Stabsstøtte og teknisk
service 1-3
Førstehjælp med særligt ansvar
Stabsstøtte og teknisk
service 8
Stabsstøtte og teknisk
service 11
Stabsstøtte og teknisk
service 13

Varighed
30 timer (1. år)
12 timer (1. år)
15 timer (1. år)
4 timer (2. år)
27 timer (2. år)

Opgave:
Ved større, længere eller komplekse hændelser skal ISA-LOG supportere
skadestedet med:
• Flaskefyldning
• Skadestedsbelysning
• Indkvartering
• Logistik i forbindelse med forplejning
• Levering af slanger og flasker på skadesteder
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• Levering af drivmidler.
Mødetid: 30 minutter
Det sættes som krav, at du som udgangspunkt kan møde på Beredskab 4K
indenfor 30 minutter fra udkald.
Krav:
For at indgå som Indsatsstøtte assistent – Logistik skal du:
• Kunne læse og forstå dansk
• Være fysisk robust
• Kunne bevare overblikket i pressede situationer
• Kunne indgå i tæt samarbejde med flere parter

Kontakt:
Har du spørgsmål kan du kontakte:
Alle spørgsmål omkring indsatsstøtteenheden:
Leder af indsatsstøtteenheden: Kp@beredskab4k.dk
Generelle spørgsmålet omkring beredskabet.
Beredskab 4K: info@beredskab4k.dk

Side 11 af 11

