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SSR søger Forsyningshjælpere
til Jylland og Sjælland
(Maj 2022)
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har depot og facilitet
på Flyvestation Skalstrup syd for Roskilde, samt en mindre facilitet med lager, placeret på
Flyvestation Tirstrup, lidt udenfor Aarhus.
SSR råder over et stort depot og en meget varieret materielbeholdning. Ud over
standardudrustning omfatter det materiel, der ikke findes andre steder i Hjemmeværnet
bl.a. våben, gummibåde, kampsvømmerudrustning, særligt oppaknings- og feltudstyr,
optisk- og elektronisk udstyr.
Til håndtering af materiellet har SSR en forsyningssektion (FSSEK) på i alt 10 mand, hvoraf
de 6 mand (M/K) er mandskab i forsynings- og vedligeholdelsesgruppen (FSVEDLGRP),
under ledelse af en Forsyningsbefalingsmand. Endvidere er fire mand tilknyttet
forplejningsgruppen.
Det er til FSVEDLGRP, at SSR søger tre (3) logistikspecialister / forsyningshjælpere. Af
disse tre mand (M/K) skal én logistikspecialist være bosiddende i kørselsafstand fra
Flyvestation Tirstrup og tilknyttet SSR personel der.
Forsyningssektionen skal sikre, at depotet har åbent når der er træning og uddannelse,
samt ved døgnøvelser, som ligger hen over året. SSR har også planlagte øvelser, der
strækker sig over længere tid (eks. 1-2 uger), hvorfor fleksibilitet er noget vi ser meget
positivt på. Den frivillige tjeneste kan således finde stede på hverdagsaftener og i
weekender, men også på hverdage.
Den ideelle ansøger:
• Logistisk erfaring, evt. med håndtering af forsvarsmateriel.
• Har interesse i materiel generelt og ved hvorledes materiellet anvendes.
• En teamplayer, der tager ansvar og får tingene til at ske.
• Har ordenssans, er systematisk og får afsluttet opgaverne.
• Er fleksibel i forhold til mødetider.
• Er vant til at arbejde med IT på brugerniveau (Office-pakken).
• Har praktisk erfaring i tilsvarende stilling fra Forsvaret eller Hjemmeværnet.
• Er til alle tider omgængelig og har et højt forandringsberedskab.
Det er yderligere et plus hvis du:
• Er uddannet som forsyningsbefalingsmand eller forsyningshjælper og er indstillet på
efteruddannelse.
• Har en civil tilværelse med en fleksibel arbejdstid.
• Har stort kørekort, er omskolet til hjemmeværnets køretøjer og evt. har
truckcertifikat.
• Har ADR bevis.
• Har kendskab til vedligeholdelse og ”pasning” af våben, feltudrustning, elektronik
m.v.
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Stillingerne er frivillige og ulønnet. Der udbetales hjemmeværnets almindelige ydelser.
SSR er i konstant udvikling og gennemfører mange øvelses- og uddannelsesaktiviteter,
både på aftener, weekender og hele uger. Derfor er det vigtigt, at du som en del af
forsyningssektionen har både tiden og lysten til at indgå i sektionens arbejde. Det bliver
nemt en livsstil at være tjenestegørende ved SSR.
Såfremt du er den rette kandidat, der er villig til at yde en stor frivillig indsats, så garanterer
SSR til gengæld helt unikke muligheder og oplevelser som man ikke finder andre steder i
Hjemmeværnet.
Inden endelig antagelse hos SSR, skal ansøgeren kunne sikkerhedsgodkendes til
HEMMELIG. Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse foretages af SSR.

Sådan søger du!
Hvis du brænder for at holde styr på særligt materiel ved SSR, så vil vi gerne høre fra dig
snarest og senest den 15. juni 2022. Samtaler vil blive afholdt løbende hos SSR.
Tiltrædelsesdato vil være hurtigst muligt – og efter behov blive koordineret i samarbejde
med afgivende chef ved din nuværende HJV-enhed.
Hvis du har spørgsmål til det frivillige job som ”Forsyner” hos SSR kan du kontakte Leder
S4, Aage Pinnerup på telefon 50 50 91 04 og/eller e-mail: HVKSSR-LDS4@HJV.DK
Send os en mail til HVKSSR@HJV.DK mærket ”LOGSPEC” med en kort beskrivelse af dig
selv og hvorfor du vil løfte opgaven som ”Forsyner”, samt et opdateret CV med civile og
militære kompetencer.

_________________________________________________________________________
Om SSR:
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni
(SSR) er hjemmeværnets landsdækkende specialenhed indenfor
informationsindhentning, og er specialiseret i rekognoscering
under krævende taktiske forhold, og består af personel, der er
særligt udvalgt, særligt uddannet og særligt udrustet til at løse
den pålagte opgave.
SSR er underlagt Landsdelsregion Øst, men opstillet til rådighed for løsningen af
Hjemmeværnets og Forsvarets nationale- og internationale opgaver. SSR skal bl.a. kunne
støtte Forsvarets Specialoperationsstyrker (Jægerkorpset og Frømandskorpset) også
internationalt, med personel fra stab og patruljer.
Læs mere på: www.hjv.dk/oe/hvkSSR
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