Fakta
Introduktionsdagen
Hvem skal deltage og hvad sker der på introduktionsdagen.
Alle der ønsker at indgå en kontrakt med
Beredskabsstyrelsen i Hedehusene og/eller den Den
Frivillige indsatsstyrke – øst, skal gennemgå en
introduktionsdag. Der afholdes ca. 6 introduktionsdag om
året ved beredskabscentret i Hedehusene.
Formålet med introduktionsdagen er, at give deltagerne
et
indblik
i,
hvilke
opgaver
der
løses
af
Beredskabsstyrelsen, samt hvilke krav disse opgaver
stiller til den enkelte frivillige. Under introduktionsdagen
vil den enkelte blive evalueret i forhold til vedkommendes
egnethed i forhold til beredskabsopgaver, og den enkelte
ansøger vil også selv, gennem forskellige øvelser, få
mulighed for, at vurdere om beredskabsopgaver er noget
for vedkomne. Ud over opgaverne er det også vigtigt at
deltagerne vurderer, om kontraktvilkårene og kulturen er
noget for ham/hende, inden der eventuelt indgås en
kontrakt om frivillig tjeneste i Beredskabsstyrelsen.
Alle der har interesse for at tegne en kontrakt med
Beredskabsstyrelsen Hedehusene, kan melde sig til
introduktionsdagen. Introduktionsdagen er gratis og
uforpligtende, og deltagerne kan derfor også til enhver
tid forlade dagen, ligesom det vil være muligt at melde
fra i forhold til de enkelte øvelser.

Ved introduktionsdagens afslutning får alle deltagerne en
kort personlig tilbagemelding om, hvorledes han eller hun
er blevet vurderet i løbet af dagen. Ved denne
tilbagemelding få deltagerne ligeledes af vide, om
vedkomne er fundet egnet til beredskabet, og dermed vil
kunne tilbydes en kontrakt om frivillige tjeneste i
Beredskabsstyrelsen.
Uddannelsen afholdes på adressen:
Beredskabsstyrelsen Hedehusene
Hedelykken 10
2640 Hedehusene
Programmet for introduktionsdagen afhænger af det
tilmeldte antal deltagere. Introduktionsdagen starter dog
altid klokken 8.30 og afsluttes normal ca. 22.00. Hele
introduktionsdagen skal følges, for at komme i
betragtning til en kontrakt om frivillig tjeneste i
Beredskabsstyrelsen.
Til brug under introduktionsdagen vil der blive udleveret
den nødvendige uniform og sikkerhedsmundering.
Herudover skal deltageren selv medbringe løbetøj og
løbsko til brug under løbetest.
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