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Brand- och riskkonsult med inriktning mot industri 
Vill du göra skillnad för våra industrikunder och hjälpa dem med deras utmaningar? På grund av 
många intressanta uppdrag har vi just nu möjlighet att erbjuda fler att bli en del av vårt lagbygge. 
Hos oss får du jobba långsiktigt och i nära samarbete med kunderna! 
  
Våra kunder består av industriföretag som hanterar stora mängder brandfarlig vara och andra 
kemikalier, och där det finns risk för olyckor som påverkar människa, miljö och egendom. Vi har 
många långa kundrelationer vars verksamheter vi lärt känna på djupet, och gillar att arbeta som en 
långsiktig partner. Bland annat har vi under många år arbetat i nära samarbete med industrin i 
sydvästra Skåne. 
  
Vi har fokus på utveckling och kompetens 
Vi har lång och gedigen erfarenhet av att leverera rådgivning, analyser, beställarstöd och utbildning 
inom brandskydd, riskhantering och säkerhet. Hos oss får du arbeta nära tillsammans med kunniga 
kollegor och experter som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vi är aktiva och driver 
på utvecklingen av området bland annat genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt samt 
att anordna konferenser och utbildningar. Detta gör vi gärna tillsammans med andra, bland annat 
som medlemmar i IPS (Intressentföreningen för processäkerhet) och i andra samverkansnätverk. Att 
bidra till forskning och utveckling och hela tiden utveckla vår kompetens ser vi som en viktig del för 
att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. 
  
Sedan PS Group och Brandskyddslaget gick samman kan vi dessutom erbjuda fler tjänster och 
helhetslösningar till våra industrikunder, vilket innebär mer kompletta lösningar som de har 
långsiktig nytta av. Vi märker just nu av en ökad efterfrågan från våra industrikunder och behöver 
komplettera vårt team med fler konsulter med inriktning på industri och riskhantering. En stor del av 
marknaden finns i södra Sverige, men vi har även många intressanta uppdrag i andra regioner. 
  
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom brandskydd, kemi, process eller riskhantering 
och har erfarenhet av att ha jobbat med riskhantering/brandskydd inom industri som konsult, 
specialist eller motsvarande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du har driv 
och engagemang, men också analytisk och strukturell förmåga. Du har lätt för att bygga nätverk och 
att samverka internt och externt. 
  
Vad kan Brandskyddslaget erbjuda dig? 
Vi kan erbjuda ett självständigt och utmanande arbete med intressanta uppdrag och möjlighet att 
påverka utvecklingen inom området. Vi är ett värderingsstyrt företag som ägs av våra medarbetare. 
Det innebär bland annat att vi tillsammans tar ansvar för att forma och utveckla verksamheten, allt 
ifrån ägardirektiv och strategiska planer till interna event och konferensresor. Vi strävar efter att alla 
ska hitta en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder, förutom möjlighet till delägarskap, en rad 
bra förmåner, t.ex flexibel arbetstid, generöst friskvårdsbidrag, årlig hälsoundersökning, 
sjukvårdsförsäkring, pensionsförsäkring, löneväxling och extra ersättning vid 
föräldraledighet. Brandskyddslaget är dessutom en av Sveriges högst rankade arbetsplatser när det 
gäller nöjda medarbetare av Great Place To Work.  
 
Fysisk placering är i första hand på vårt kontor i Malmö, men även andra placeringsorter kan vara 
aktuella. 
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Kontakt och ansökan 
För mer information kontakta Maya Stål Söndergaard, telefon: 040-655 48 82. 
 
Ansöker gör du här! 
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