
   

 

 

 
 

 

Uddannelse som grænsekonstabel og 
vagtkoordinator ved den dansk-tyskegrænse i 

Rødby og Gedser 

Vil du gerne uddanne dig til at opnå de kvalifikationer, der skal til for at komme med 

på holdet af dygtige grænsekonstabler og vagtkoordinatorer, næste gang vi har en 

ledig stilling?    

 

Vi søger et antal frivillige, som er villige til at lade sig uddanne til at indgå i vores 

reservestyrke til brug for besættelse af eventuelle kommende ledige stillinger som  

grænsekonstabler og vagtkoordinatorer.   

 
 

Grænsekonstabel og vagtkoordinator  

I Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster (HDSLF) indgår bl.a. otte 
grænsekonstabler/vagtkoordinatorer, der i samarbejde med politiet og kollegaer fra den 
øvrige del af Forsvaret  medvirker i kontrollen ved grænsen, og således er med til at sikre, 

at de indrejsende har gyldig hjemmel til indrejse i Danmark.  
 
Vi søger nu frivillige, der har lyst og vilje til at gennemføre den uddannelse, der skal til for 

at indgå i HDSLF reservestyrke mhp. mulig fremtidig ansættelse som grænsekonstabel og 
vagtkoordinator. 
 

Om dig 
For at blive optaget i reservestyrken til grænsekonstabel/vagtkoordinator skal du kunne 
opfylde disse krav: 

 Du skal være medlem af Hjemmeværnet 
 Du skal have gennemført LPU/HGU, eller være tidligere værnsuddannet  
 Din underafdeling og distrikt skal vurdere, at du er egnet og kvalificeret til at indgå i 

styrken. 
 Du skal bestå kunne bestå en fysisk test (forsvarets basistest) i forbindelse med det 

første informationsmøde, og forud for den endelige ansættelse 

 Du skal gennemføre grænsekontroluddannelse ved Politiskolen, der afholdes som en 3 
dages uddannelse, den 21. – 23.april i Holstebro 

o For senere at kunne komme i betragtning til ledige stillinger, er det en 

betingelse at du kan deltager i den ovennævnte periode  
o Der ydes transportgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste, jf. Hjemmeværnets 

bestemmelser   

 Du skal kunne sikkerhedsgodkendes af Forsvaret og politiet. (Du skal give samtykke, 
således at Politiet kan kontrollere, om der er eventuelle forhold der gør, at du ikke kan 
ansættes ved grænsekontrollen) 

 Du er præcis, har ordenssans, skriver, taler og læser dansk samt taler og læser 
engelsk og gerne tysk 

 

Desuden er du som person udadvendt, initiativrig, struktureret, selvstændig, proaktiv, 
skrivestærk og har gode samarbejdsevner. Du er engageret, tager fat inden noget falder 
ned mellem to stole, og er ikke for fin til selv at smøge ærmerne op. Du kan begå dig på 

flere niveauer og altid fremgå som det gode eksempel. 
 



   

 

 

 
 

 

Du ser dig selv opfylde følgende kompetencer: 

Faglighed: 

 Du tager ansvar for dig selv og dine kollegaer. Du erkender at selv den yngste 

konstabel har et ansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger. 

 Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden 

for egen funktion samt søge viden og indsigt for derved at skabe dig et helhedsbillede.  

 Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt 

niveau i enheden. 

Initiativ: 

 Du er selvstændig og iværksætter derfor, af egen drift de opgaver, som opstår. 

 Du kommer med forslag til din fører for at optimere stillede opgaver. 
 

Samarbejde: 

 Du er i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. 

 Du er bevist om, at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, 
enheden og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter. 

 Du er loyal over for opgaven og dine kollegaer.  

 
Motivation: 

 Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af 

opgaver. 

 Du udviser en positiv og anerkende tilgang til andre og er med din energi og vilje med 

til at skabe et godt arbejdsklima for alle. 

 

Ansættelsesvilkår 
Hvis du gennemfører uddannelsen og bliver optaget i reservestyrken, indgår du i den 
bruttotrup af kandidater, der har forudsætningerne for evt. efterfølgende at kunne blive 

ansat som grænsekonstabel/vagtkoordinator. 
 
Hvis der opstår ledige stillinger som grænsekonstabel/vagtkoordinator, vil stillingerne 

blive slået op, så soldater i reservestyrken kan søge dem.  
 
Stillingerne som grænsekonstabel/vagtkoordinator er konstabelstillinger på 

overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets 
Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen 
og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren. 

Grænsekonstabler/vagtkoordinatorer ansættes på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, 
der ophører uden varsel når opgaven er fuldført. Stillingeerne forrettes som kontinuerlig 
tjeneste efter en rullende vagtplan, døgnets 24 timer, 365 dage om året. 

 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. 
Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge. 

 
Lyder det som noget for dig?  
Hvis du vil vide mere om uddannelsen og ansættelsesforholdene, så tilmeld dig på 

www.hjv.dk og mød op til informationsmøde og fysisk test, der afholdes på Vordingborg 
Kaserne, Auditorium (bygning 49): lørdag den 13. marts 2021, kl. 9.00. Husk at 
medbringe dit militære Id-kort for adgang til kasernen.  

http://www.hjv.dk/


   

 

 

 
 

 

 
Hvis du består den fysiske test, modtager vi herefter gerne din ansøgning og dit CV 
senest: fredag den 19. marts 2021. Ansøgning, CV og evt. andre bilag fremsendes til 

hdslf-ktp-graense@mil.dk 
    
VIL DU VIDE MERE?  

Generelle spørgsmål om uddannelsen og ansættelsesforholdene besvares på informations-
mødet. Hvis du har praktiske spørgsmål til informationsmøde og den fysiske test, er du 
velkommen til at kontakte: OS/KDOBM Thomas Nielsen på tlf.: 7247 6164, eller PL/HF 

Johnny Nielsen på tlf.: 4138 3278.     

mailto:hdslf-ktp-graense@mil.dk

