Bliv en af os
Bliv en del af vores behandlerteam
Deltagelse i vores beredskabet er – ud over det at hjælpe
andre – en fritidsbeskæftigelse med et sjovt og godt
kammeratskab, hvor man som førstehjælper bliver en del af et
eftertragtet førstehjælpsberedskab.
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Krav
For at blive førstehjælper hos FIRSTaid-REDliv, skal du som
minimum kunne svare ja til følgende:
–
–
–
–
–
–
–
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er fyldt 18 år?
kan førstehjælp, eller har lyst at lære det?
har en tilfredsstillende straffe- og børneattest?
er i alm. god fysisk form?
udviser professionalisme.
er mødestabilitet.
udviser kvalitet og højt fagligt niveau.

Hos FIRSTaid-REDliv vil du starte med at blive indkaldt til en
lille samtale, hvor vi hilser på hinanden. Til denne samtale
skal du acceptere at vi indhenter din straffeattest samt din
børneattest hos politiet.
Hvis du bliver vurderet egnet til at starte hos os, vil du
starte som Observatør under uddannelse, og du vil inden kort
tid blive tilmeldt vores 36 timers førstehjælpskursus som skal
bestås,
hvorefter
du
starter
samaritteruddannelse. Se mere her.
Uddannelse

den

egentlige

Din uddannelse vil bla. omhandle:
Avanceret
førstehjælp
(36
førstehjælpsuddannelse)
Håndtering og brug af medicinsk udstyr.
Førstehjælp til dyr.
Signaltjeneste.
Skadesvurdering.
Patientpleje.
Og meget mere.

timers

udviddet

Observatørtiden er ulønnet men når din grunduddannelse er
overstået og du indgår som førstehjælper hos os, vil du
modtage et honorar for de opgaver du deltager på, og du vil
blive iklædt en uniform. Til gengæld skal du leve op til en
meget høj faglig standard.
Er det noget, du brænder for så udfyld formularen nedenfor, så
vil vi sørge for at du bliver kontaktet af en af de
personaleansvarlige.
Læs mere om uddannelsen her

ANSØGNINGS FORMULAR

