
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress Box 118, 221 00 Lund  Besöksadress John Ericssons väg 1, Lund  Telefon  vx 046-222 73 60  
Telefax 046-222 46 12  E-post: brand@brand.lth.se  Internet http://www.brand.lth.se   

Brandingenjörsprogrammet 

 

 
 
  
 
 
 
 
Praktik för brandingenjörsstudenter – sommaren 2013 
 
Så är det dags att planera inför sommaren som kommer. 
Brandingenjörsprogrammet har behov av ca 50 
praktikplatser inför sommaren år 2013. De blivande 
brandingenjörernas praktik består av tre delar, de två 
första i början av utbildningen och den tredje under 
Revingeåret: 
 

LTH RUB

År 2År 1 År 4 År 5

1 2Praktikdel 3

År 3

Praktikdel

 
Sommaren efter första året vid LTH: 
Del 1: Brandmannautbildning vid MSB:s skola i Revinge. 

Utbildningen omfattar ca 3 veckor (120h) i 
perioden 3 -20 juni. 

Del 2: Miljöpraktik vid räddningskår. Praktiken är 7 
veckor och sker under perioden 24 juni – 23 eller 
30 augusti. Här finns alltså möjlighet för 
studenten att få lite ledighet under sommaren 
eftersom perioden är längre än 7 veckor. 
Under räddningstjänstutbildningen, RUB genomförs 
den tredje delen, befälspraktik vid räddningskår. 
Denna del av praktiken är utspridd över året och 
administreras av MSB:s skola i Revinge. 
 

Vi önskar besked om ni kan erbjuda plats i del 2 av 
praktiken. Svar behöver vi ha senast 2012-11-30. 

Antingen via fax och svarsblankett eller webformuläret 
http://www.ceq.lth.se/brandpraktik/ (Helst 
webformuläret) 

Med vänlig hälsning 
 
 
Robert Jönsson 
 

 
2012-10-12 
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SVARSBLANKETT 
Praktik för brandingenjörsstudenter 

 Vi kan ta emot _____ st 
brandingenjörsstudent/er för 7 v 
miljöpraktik under perioden 2013-06-24 – 
2013-08-23/alt. 2013-08-30.  

Vi   Vi kan inte ta emot någon student. 
Vi   Vi kan inte lämna besked förrän_______ 
 
Vi ersätter med: ______ kr/mån ______kr/dag 
Vid Noll i ersättning är studenten oförsäkrad. Det 
är dock billigt för kommunen att lösa en 
försäkring. 
 
Vi erbjuder följande boende: 
 
 
 
Vi kommer att låta praktikanten arbeta 
efter följande arbetstidsschema: 
 
 
 
 
Andra förmåner, kommentarer m.m.: 
 
 
 
Detta svar kommer från  
Räddningstjänsten i 
_____________________________ kommun 
 
Kontaktperson: 
________________________________________ 
 
Telefon: _________________________________  
 
E-post: _____________________________ 
Svar skickas senast snarast till: 
Brandingenjörsprogrammet  Telefax: 046 - 222 4612 
Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se 
Lunds Tekniska Högskola 
Box 118 
221 00 Lund 


