Samen werken
Specialisme Technische Hulpverlening

Het team Specialisme Technische Hulpverlening is in staat om in een complexe situatie de specialistische kennis en
vaardigheden toe te passen. De hulp van het STH-team wordt ingeroepen om onveilige situaties veilig te maken en zo
slachtoffers te zoeken en te redden.

Teamleider Specialisme Technische Hulpverlening
Als teamleider heb je de algemene leiding over het team Specialisme
Technische Hulpverlening. Jij adviseert de plaatselijke collega’s en
bent aanspreekpunt voor het CoPI. Mocht je nodig zijn bij het CoPI
of andere overlegmomenten dan draag je je taak als teamleider over
aan je plaatsvervanger. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de
lokale autoriteiten.
Als kwartiermaker ben je eerder ter plaatse dan het team. Hier leg je
direct contact met de lokale operationele leiding. Op basis van een
taak- risicoanalyse bepaal jij of je het team kunt inzetten en zo ja, of
het veilig genoeg is; of dat het veilig genoeg gemaakt kan worden.

Dit zijn je taken als teamleider
–	
Je hebt de algehele leiding over het STH-team.
–	
Je hebt de eindverantwoording over de voorbereidingen
(kwartier maken en de inzet).
–	
Waken over de eigen en andermans veiligheid is een
verantwoordelijkheid van alle leden van het team. Als teamleider
ben jij eindverantwoordelijk voor het team.
–	
Het ter plaatse maken van een taak-risicoanalyse voor elke fase
in de operatie; je stelt deze op samen met de plaatsvervangend
teamleider.
–	
Je bent aanspreekpunt, adviseur en vertegenwoordiger van het
STH-team in het CoPI.
–	
Je stelt het inzetplan/plan van aanpak en de evaluatie vast.
–	Je bent het aanspreekpunt voor de eigen regio en coördinerende
regio bij een inzet.
–	Je levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het
specialisme.

Wat vragen we van je?

–	Het vermogen om boven partijen te staan. Je bent in staat complexe situaties continue op risico’s en veiligheid te beoordelen en
hierop te besluiten om wel of niet tot actie over te gaan of deze
te continueren.
–	Als teamleider opereer je zelfstandig maar onder de verantwoordelijkheid van de lokale hulpdiensten. Dit betekent dat je dienstbaar én tegelijkertijd sterk in je schoenen moet staan.
–	Overredingskracht en verantwoordelijkheid kunnen nemen zijn
daarom eveneens twee belangrijke eisen voor deze taak.
–	
Je hebt gedegen kennis van bouwkunde en technische
constructies van objecten (het lezen van gebouwen) en je kunt
deze constructies beoordelen op veiligheid. Je hebt daarnaast
kennis van het materieel bij spoorwegen (weten wat materiaal
doet, compartimenten, constructies metaal enzovoorts).
–	
Je toont leiderschap maar je bent ook een teamplayer:
je staat open voor de meningen van anderen.
–	
Jouw leiderschap is gericht op samenwerking en gaat uit van de
zelfstandigheid van je mensen.
–	
Je hebt overtuigingskracht zonder de verschillende belangen uit
het oog te verliezen.
–	
Je kunt omgaan met teleurstellingen.
–	
Je voldoet aan de eis om binnen 15 minuten na alarmering uit te
rukken naar het plaats incident.

Niveau
Minimaal aangesteld en operationeel actief als Officier van Dienst
Brandweer.

Competenties
–
–
–
–
–
–
–
–

Taakgericht leiderschap
Analyseren
Samenwerken
Doorzettingsvermogen
Stressbestendigheid
Communicatie
Durf
Initiatief

Informatie
Kijk voor meer informatie
over het specialisme STH op
solliciteren.sth.brandweer.nl

