
VI SÖKER MÄN OCH KVINNOR 
SOM HAR IS I MAGEN OCH ETT 

HJÄRTA PÅ RÄTT STÄLLE!

FRIVILLIGA 
AUTOMOBILKÅRERNAS 
RIKSFÖRBUND
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MTE är en beredskapsstyrka som ska kunna undsätta människor som 
drabbats av olyckor, katastrofer och andra kritiska situationer.

Vårt samhälle saknar tillräckligt med resurser för att hantera omfattande 
krissituationer. Ett exempel är stormen Gudrun som drabbade framförallt 
södra Sverige. 75 miljoner kubikmeter skog stormfälldes i Götaland vilket 
motsvarar ungefär ett års avverkning.
Här krävdes kompetenta, frivilliga resurser som kunde hjälpa till att 
hantera situationen.

Inom transportområdet är det Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) som bygger upp grupper av förare. Dessa ”pooler” kallas 
Motor- och Transportenheter (MTE) och består av bandvagnsförare, 
buss- och lastbilsförare, MC-ordonnanser, elverksoperatörer och mekaniker.

Till regionen södra Sverige, har vi i nuläget behov av cirka 300 personer, 
fördelade på tre olika sektioner. Beredskapen för grupperna ligger på 
mellan 4 -12 timmar. 

Aktuellt just nu är att vi efterfrågar hängivna förare av främst 
tyngre fordon som bussar och lastbilar. Dessutom söker vi 
operatörer för reservkraftaggregat, lastvagnsmekaniker, tre 
styrkeledare och en chef till MTE’s enheter i Sverige. 

Beredskapsstyrka.



Vi söker inte vem som helst. Arbetsgivare kan göra skillnad!

Vi efterfrågar ”vardagshjältar” mitt i 
livet, som lockas till äventyr, men också 
känner ett ansvar för människor och 
samhälle.
Vi har byggt upp en katastrofberedskap, 
organisationen MTE (Motor- och  Trans-
portenheter), i händelse av  större kriser 
och olyckor i vårt land. Och nu är behovet 
av transportpersonal extra stort.

När du ger ditt medgivande till en anställd 
att delta i MTE-utbildningen gör du en 
behjärtansvärd insats som är mycket 
uppskattad.
Det du behöver göra är att skriva på att 
din anställde har din tillåtelse att på 4 -12 
timmar inställa sig för ett frivilliguppdrag 
i händelse av ett akut läge. I en sådan situ-
ation tar uppdragsgivaren tillfälligt över 
ditt arbetsgivaransvar.

Den anställde kommer att:

> behöva tjänstledigt från  
   ordinarie arbete. 

> behöva ställa upp som projekt       
   anställd hos uppdragsgivaren  
   vid extraordinära händelser 

> genomgå introduktionsutbildning 
   och kompletteringsutbildning

Vi söker förare med giltigt körkort 
för främst tungafordon som bussar 
och lastbilar. Vi kan erbjuda dig 
ett spännande engagemang i gott 
sällskap med likasinnade.

Dessutom söker vi operatörer för 
reservkraftaggregat, lastvagns-
mekaniker, tre styrkeledare och 
en chef.

Vårt samhälle är extremt beroende av 
att det alltid finns elektricitet. Elavbrott 
kan som vi vet få ödesdigra konsekvenser. 
Över hela landet finns reservkraft i form 
av dieseldrivna elverk. Driften av dessa är 
bara ett exempel på insatser som kräver 
kunnig personal. 

All utbildning är kostnadsfri. Du erhåller 
även fria resor till och från utbildning, 
mat, husrum och i vissa fall ersättning 
enligt speciella regler.
Du är försäkrad från det att du lämnar 
din bostad till att du återkommer hem 
igen.

Fördelen för dig som arbetsgivare är att 
din anställde får kostnadsfria utbildn-
ingar. De kunskaper personen ifråga får 
i sin tjänst hos MTE, kommer veder-
börande även ha med sig när han/hon 
arbetar för dig.

Har du frågor så tveka inte 
att kontakta oss!



Ansök på www.fak.se/mte
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	Text1: Skriv text här.....


