
BSL STUDENT
Utvecklas på Brandskyddslaget



UTVECKLAS PÅ 
BRANDSKYDDSLAGET

BSL Student är ett program som erbjuder dig som student att prova 
på och utvecklas i rollen som brand- och riskkonsult. Dessutom får 
du möjlighet att lära känna oss som företag och vi en unik möjlighet 
att lära känna dig. För flera av våra medarbetare har detta varit start- 
skottet på deras karriärer på Brandskyddslaget.

Programmet sträcker sig över ett år och omfattar i huvudsak en 
sommarpraktik men även möjlighet till kontinuerlig kontakt och 
arbete under våren och hösten. Efter det finns möjlighet till fortsatt 
arbete både under och efter studietiden.

Sommarpraktiken präglas av våra interna utvecklingsprojekt (s.k. 
sommarprojekt) som för många utgjort grunden för examensarbete 
och framtida intresseområden.
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”Jag har samlat på mig 
massor av kunskap

inför framtida arbete”
- Emma Norbäck, BSL Student 2021
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VI SKYDDAR MÄNNISKOR OCH 
VÄRDEN – I DEN ORDNINGEN

Många skulle hävda att vi på Brandskyddslaget 
arbetar med brand och risk. Men för oss handlar 
det inte om det. Det handlar om att skydda 
människor och värden. I den ordningen. För vi 
vill att varken personer, miljö eller egendom 
ska komma till skada.

Skyddat människor och värden har vi 
gjort sedan 1989. Idag är vi ett av Sveri-
ges största fristående konsultbolag inom 
bland annat brandskydd, riskhantering, 
besiktning samt brandlarm- och sprinkler- 
projektering med över 100 anställda och kontor 
i sju städer. Tillsammans strävar vi varje dag 
mot att vara landets ledande kunskapsföretag 
inom brandskydd och riskhantering. För oss 
räcker det inte att följa utvecklingen mot bätt-
re säkerhet för personer, verksamheter och 
samhälle – vi vill leda den.

Vilka är vi?
Vi är ett stort gäng som trivs väldigt bra till- 
sammans, värdesätter olikheter och sätter samar- 
bete högt på listan. Brandskyddslaget strävar 
efter att vara en arbetsplats utan hierarkier och 

prestige.
Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och utöver 
det har vi kontor i Falun, Gävle, Kalmar, Karlstad, 
Malmö och Örebro.

På Brandskyddslaget jobbar runt 100 medar- 
betare som har helt olika personligheter, men vi 
har också mycket gemensamt. Vi är ett glatt och 
lösningsorienterat gäng som i alla situationer 
försöker se möjligheter istället för hinder. Med 
en positiv inställning, teamwork och hårt jobb 
kommer man långt. Då man spenderar en stor 
del av sin dag på jobbet, tycker vi är det är viktigt 
att man trivs och har kul. Därför jobbar vi aktivt 
med att se till att alla trivs bra i sin roll och med 
sina kollegor.

Läs mer om oss och hur det är att göra karriär på 
Brandskyddslaget på brandskyddslaget.se
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Du som student kan söka till Brandskyddslaget om: 
Du till sommaren studerat minst 2 år på brandingenjörs- 
programmet eller liknande.
Är nyfiken på att arbeta med brandskydd och riskhantering.
Har en vilja och ett engagemang att utveckla såväl dig själv som 
Brandskyddslaget.

Du har möjlighet att söka praktik på våra kontor i:
Stockholm
Malmö 
Karlstad
Falun
Gävle
Örebro

Ansökan: 
Ansökan sker via ett formulär på vår hemsida
bsl.se/bsl-student. 
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SÖK PRAKTIK PÅ 
BRANDSKYDDSLAGET
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”Vi har ett starkt lagbygge 
med både innovation och 

organisation.”

- Rosie Kvål, Riskanalytiker och Gruppchef.
Medarbetare sedan 2005.
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FRÅGOR?

Har du frågor kring BSL Student kontaktar du Rosie Kvål eller Eric Gard, 
två av våra konsulter som ansvarar för programmet.

Rosie Kvål
08-588 188 84

rosie.kval@bsl.se

Eric Gard
040-655 48 84

eric.gard@bsl.se

Brandskyddslaget AB
Långholmsgatan 27
102 73 Stockholm


