Ambulanceredderelev - en god start på en spændende karriere
Når syge eller tilskadekomne folk skal transporteres i en ambulance, er de ofte utrygge og bange.
Som ambulanceredder skal du sikre, at patienten hurtigt føler sig rolig og tryg i dit nærvær.
Vi søger derfor redderelever, der er gode til at skabe tryghed og holde hovedet koldt i pressede
situationer – er tillidsvækkende med et positivt menneskesyn, nysgerrige af natur, ansvars- og
kvalitetsbevidste og er gode til at samarbejde – på alle tider af døgnet.
Ansættelseskrav 21-25 år
For at komme i betragtning til uddannelsen skal du leve op til en række ansættelseskrav.
Du skal:
✓ have en 9. eller 10. klasses afgangseksamen med gode resultater i faget dansk (over
middel). Vi vægter dog ansøgere med en gymnasial baggrund
✓ have bestået et grundforløb til redder, hvis du ikke opfylder 9. eller 10. klasse med bestået
dansk
✓ være fyldt 21 år på ansættelsestidspunktet
✓ være mellem 165-190 cm høj – målt uden fodtøj
✓ have god fysik og et godt helbred
✓ have et syn som tillader, at du kan få et erhvervskørekort
✓ have en ren straffeattest
✓ have haft kørekort til almindelig bil i mindst 1 år
✓ helst have erfaring med at arbejde med mennesker
Genkender du Falcks værdier i dig selv?
I Falck efterlever vi vores 6 værdier: Hjælpsom, handlekraftig, hurtig, tilgængelig, troværdig og
kompetent. Det er vigtigt, at du kan genkende dig selv i disse værdier.
Sådan søger du
Der er elektronisk ansøgning til ambulanceredderelev-stillingerne. Du skal vedhæfte følgende bilag
til din ansøgning: foto, nyudstedt straffeattest, kopi af eksamenspapirer fra alle uddannelser:
Folkeskolen, gymnasiet, HTX, erhvervsuddannelser og lignende kopi af militær forholdsattest
såfremt du er i besiddelse af den. Hvis ikke du har aftjent værnepligt, men har været på session,
kan du vedlægge resultatet af din sessionsbehandling kopi af kørekort eventuelle relevante
anbefalinger og referencer.

