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Brænder du for ledelse og at sætte en retning? 
 

Flyverhjemmeværnet søger en ny eskadrillechef til Hjemmeværnseskadrille 280 i Billund 
med graden kaptajn. Eskadrillen er ansvarlig for opstilling, uddannelse og indsættelse af 

bevogtningssoldater til beskyttelse primært af Flyvevåbnets kapaciteter. Du bliver chef 
for en eskadrille bestående af frivillige officerer, befalingsmænd og menige og er således 

overordnet ansvarlig for eskadrillens ledelse, udvikling og operative indsættelser. Jobbet 
stiller store krav til dine faglige kompetencer som leder. Eskadrillen udfører deres 

tjeneste i fritiden, så du skal kunne afsætte den nødvendige tid om aftenen og i nogle 
weekender. Der vil også være perioder, hvor din tjeneste forrettes på hverdage. 

 
Ønskede kvalifikationer  

 Erfaring fra Hjemmeværnet eller forsvaret og med at arbejde i en frivillig organisation.  
 Det er vigtigt, at du er robust, tillidsskabende og god til at kommunikere både med 

eskadrillens medlemmer, men også på tværs i organisationen  
 Du har en naturlig evne til at motivere andre og har respekt for menneskers forskellighed 
 Du har viljen til at udvikle Hjemmeværnseskadrille 280 og evner at prioritere, strukturere 

og fordele opgaverne i eskadrillen  
 Det er et krav, at du er villig til at gennemføre den evt. nødvendige uddannelse og har 

lysten til at udvikle dig fagligt og personligt 

 

Vi tilbyder 
En spændende men krævende funktion. Du vil modtage grundlæggende og 

videregående lederkurser på niveau med civile uddannelser. Honorering efter aftale med 
ca. 15-25.000 kr. pr. år i rådighedsvederlag, dækning af udgifter jf. gældende 

bestemmelser samt tabt arbejdsfortjeneste. 
 

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte chefen for Flyverhjemmeværnet, oberst 
Per Jan Larsen, på telefon 23 42 95 09 eller stabschef, oberstløjtnant Timm Willum 

Larsen, på telefon 91 33 50 02. 
 

 
Ansøgningen mailes til 

Flyverhjemmeværnet på FHV@hjv.dk 

senest den 7. januar 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

Nullam bibendum.  

Donec pharetra, risus vel aliquet 

tincidunt, augue odio pretium 

n

ibh, vulputate varius odio ipsum sed 

lacus. Quisque sit amet 

odio. Morbi dignissim felis eu ante. 

Morbi lectus. Morbi nec nunc. Vivamus 

ut pede. Nunc molestie libero ac sapien. 

In tristique. Aliquam sed sapien eget 

dui ultrices tincidunt. Vivamus dolor. 

Nunc lacinia. 

 

Maecenas ullamcorper purus eu lacus. 

Morbi adipiscing leo ac neque. Mauris 

id tortor. Cras dictum. Aenean 

estibulum ede ac sapien. Nullam 

fringilla tristiqueodio. Sed vitae tellus.  

 
Praesent nisl. 

Nunc vestibulum purus eu wisi. Quisqu 

suscipit leo ut nulla. Nam vehicula, 

apien ut tincidunt egestas, mauris lectus 

adipiscing risus, a iaculis augue odio 

nec sem. Curabitur ut mi. Pellentesque 

luctus, eros eu mattis hendrerit, ipsum 

diam pulvinar libero, sed aliquet felis 

quam in mi. Aene 

 

Flyverhjemmeværnet søger eskadrillechef 
 

13. december 2017 


