Varför jobbar du för
Nordmalings kommun?

Helena Griep, räddningstjänsten

Namn: Helena Griep
Ålder: 29 år
Yrke: Socialsekreterare/deltidsbrandman
Hur blev du deltidsbrandman?
För att bli deltidsbrandman gick jag först en
två veckors preparandutbildning. Sedan
följde sju veckors yrkesutbildning på Sandö
utanför Kramfors med två veckor
distansutbildning. Under utbildningen åker
man på många insatser. Efter utbildningen
går man som extra personal. Detta för att få
mer praktisk erfarenhet innan man börjar
som ordinarie i en jourgupp. Jag har även
gått kursen Räddningsledare A och jag
arbetar som styrkeledare varannan
jourvecka.

med arbetsuppgifter och med mina kollegor.
Det är en bra arbetsgrupp med bra
sammanhållning. Jag har aldrig känt mig
obekväm eller annorlunda bemött som tjej på
räddningstjänsten i Nordmaling.
När känner du att du gör skillnad?
När jag får vara med och hjälpa människor
när de befinner sig i svåra situationer eller i
kris. Även vid mindre olyckor kan chocken bli
stor och då känns det bra att kunna göra en
insats.

Vad krävs för att bli brandman?
• Att man är frisk och har god fysik,
klarar av fystester.
• Ha körkort C (eller vara beredd att ta
körkort C)
Varför arbetar du på räddningstjänsten?
• Bo och arbeta i Nordmalings tätort
Jag har alltid varit lockad av yrket. Jag såg
• God simförmåga
att kommunens sökte deltidsbrandmän och
• Ej påvisa höjdrädsla eller cellskräck
sökte tjänsten. Det är ett riktigt roligt arbete
• Kunna bemöta människor i olika
som är varierat och intressant. Du får hjälpa
situationer på ett bra sätt
människor och hamnar ständigt inför nya
• Vara flexibel
situationer och utmaningar. Man möter
• Kunna arbeta både enskilt och i grupp
många olika livsöden och jag lär mig hela
tiden nya saker. Jag trivs verkligen bra både

Emma Eklund,
behandlingsassistent

Namn: Emma Eklund
Ålder: 29 år
Yrke: Behandlingsassistent HVB Atlas

Varför arbetar du som
behandlingsassistent?
Jag arbetar som behandlingsassistent för att
jag tycker om att arbeta med ungdomar. Det
är ett varierat jobb och ingen dag är den
Vad gör en behandlingsassistent?
andra lik, att arbeta på HVB innebär också att
Som behandlingsassistent på HVB* Atlas
ständigt få lära sig nya saker och jag har
arbetar jag med ungdomar som söker asyl i aldrig en tråkig stund! Det är ett intressant
Sverige och är nya i landet. Jag har arbetat arbete då jag får lära känna så många
på HVB Atlas i fyra år.
fantastiska ungdomar och vara en stor del i
att vägleda dem till en fungerande framtid i
Hur blev du behandlingsassistent?
Sverige.
Jag är utbildad lärare och har haft stor
användning av min pedagogiska kunskap
inom HVB-verksamheten. Detta då jag anser När känner du att du gör skillnad?
Jag känner att jag gör skillnad när jag får
att vår främsta uppgift som
behandlingsassistent är att visa och förklara uppleva att ungdomarna som kommer till oss
lyckas. Det kan vara allt från skolan, betyg
för de nyanlända ungdomarna hur det nya
och läxor till att de lyckas göra sig förstådda i
samhället fungerar. Det är absolut
nödvändigt för integration. Vid sidan av mitt kassan på matvaruaffären. Så länge jag
lyckas få en person att ta ett steg mot
arbete studerar jag även
självständighet så känner jag att jag gör
integrationspedagogsutbildning för att
skillnad. Storleken på steget är oväsentligt,
ytterligare förvärva kunskap inom mitt
det är viljan som är det viktiga!
arbetsområde. Utbildningen är den mest
eftertraktade för behandlingsassistenter ur ett
*Hem för vård eller boende
nationellt perspektiv. Dessutom går
utbildningen att kombinera med ett arbete då
den sker på distans.

