
1 of 3 

  

  

 

 

City of Douglas Employment Opportunity 
442255  TTeenntthh  SSttrreeeett  DDoouuggllaass,,  AAZZ    8855660077  

((552200))  441177--77332266  FFaaxx  ((552200))  441177--77115555  

  
AANN  AAFFFFIIRRMMAATTIIVVEE  AACCTTIIOONN  AANNDD  EEQQUUAALL  OOPPPPOORRTTUUNNIITTYY  EEMMPPLLOOYYEERR  

  

THE CITY OF DOUGLAS DOES NOT DISCRIMINATE ON THE BASIS OF RACE, COLOR, NATIONAL ORIGIN, SEX, 

RELIGION, AGE, VETERAN STATUS, GENETICS OR DISABILITY IN EMPLOYMENT OR THE PROVISION OF 

SERVICES. 

*Addendum 03/07/2018* 

AANNNNOOUUNNCCEEMMEENNTT  ##::  1144cc--1177  

IISSSSUUEE  DDAATTEE::    SSeepptteemmbbeerr  77,,  22001177  

**CCLLOOSSIINNGG  DDAATTEE::          OOppeenn  UUnnttiill  FFiilllleedd  

**TTIITTLLEE::                                FFiirreeffiigghhtteerr//EEMMTT//PPaarraammeeddiicc--  TThhiiss  rreeggiisstteerr  mmaayy  bbee  uusseedd  ffoorr  

PPeerrmmaanneenntt  SSttaattuuss,,  LLiimmiitteedd  SSttaattuuss  aanndd  OOnn  CCaallll  ppoossiittiioonnss..  

SSAALLAARRYY::                                    $$1133..880011//$$1155..118800  hhoouurrllyy  

  

JJOOBB  SSUUMMMMAARRYY::  TThhiiss  wwoorrkk  iinncclluuddeess  ffiirree  ffiigghhttiinngg,,  ffiirree  pprreevveennttiioonn,,  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  aanndd  

eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaall  aassssiissttaannccee....                            

 

MMIINNIIMMUUMM  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS::    GGrraadduuaattiioonn  ffrroomm  aa  ssttaannddaarrdd  HHiigghh  SScchhooooll,,  oorr  GGEEDD..  MMuusstt  

ppoosssseessss  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  EEMMTT  aanndd  FFiirreeffiigghhtteerr  II  &&  IIII  cceerrttiiffiiccaattiioonnss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  hhiirree..  VVaalliidd  AArriizzoonnaa  

DDrriivveerr’’ss  LLiicceennssee..  

  

SSPPEECCIIAALL  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS::  PPaarraammeeddiiccss  mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn  mmeeddiicc  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  

ffuunnccttiioonn  iinn  tthhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn..    IIff  cceerrttiiffiiccaattiioonn  iiss  nnoott  mmaaiinnttaaiinneedd,,  iinnccuummbbeenntt  mmuusstt  rreevveerrtt  ttoo  aa  

mmaannddaattoorryy  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aann  EEMMTT  CCeerrttiiffiiccaattiioonn..  MMuusstt  ppuurrssuuee  ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn  iinn  mmeeddiiccaall  

ssppeecciiaallttiieess  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  SSttaattee..  MMuusstt  oobbttaaiinn  aann  aapppprroopprriiaattee  AArriizzoonnaa  DDrriivveerrss  LLiicceennssee  ttoo  ooppeerraattee  

aannyy  vveehhiiccllee  uusseedd  oonn  tthhee  jjoobb..  

  

****EEffffeeccttiivvee  MMaarrcchh  1166,,  22001188,,  RReessiiddeennccyy  wwiitthhiinn  aa  ssiixxttyy  mmiillee  rraaddiiuuss  ooff  tthhee  ccoorrppoorraattee  lliimmiittss  ooff  tthhee  CCiittyy  ooff  

DDoouuggllaass,,  wwiitthhiinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  rreeqquuiirreedd  tthhrreeee  mmoonntthhss  aafftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  pprroobbaattiioonn..****  

  

HHOOWW  TTOO  AAPPPPLLYY::    SSuubbmmiitt  aa  CCiittyy  ooff  DDoouuggllaass  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ttoo::  CCiittyy  ooff  DDoouuggllaass  HHuummaann  

RReessoouurrcceess  DDeeppaarrttmmeenntt,,  442255  1100tthh  SSttrreeeett,,  DDoouuggllaass,,  AAZZ,,  8855660077..  

  

EEVVAALLUUAATTIIOONN  MMEETTHHOODD::    AApppplliiccaattiioonnss  wwiillll  bbee  iinniittiiaallllyy  cchheecckkeedd  ffoorr  mmiinniimmuumm  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  

aanndd  ssccrreeeenneedd  oouutt  bbyy  HHuummaann  RReessoouurrcceess  MMaannaaggeerr  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ttrraaiinniinngg  aanndd  eexxppeerriieennccee..    SSeelleecctteedd  

ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  iinnvviitteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aann  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss..  

  
CC::aaddss\\1144cc--1177  
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77//22001166    

  CCIITTYY  OOFF  DDOOUUGGLLAASS  

JJoobb  TTiittllee::  FFiirreeffiigghhtteerr//EEMMTT  

FFiirreeffiigghhtteerr//PPaarraammeeddiicc    

RReeppoorrttss  ttoo::  FFiirree  CCaappttaaiinn  

DDeeppaarrttmmeenntt::  FFiirree  

FFLLSSAA::  NNEE  OOCCCCUUPPAATTIIOONNAALL  CCOODDEE::    PPSS  RRAANNGGEE::    FFFF  

  

JJOOBB  SSUUMMMMAARRYY::      

TThhiiss  wwoorrkk  iinncclluuddeess  ffiirree  ffiigghhttiinngg,,  ffiirree  pprreevveennttiioonn,,  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  aanndd  eemmeerrggeennccyy  mmeeddiiccaall  

aassssiissttaannccee..  PPrriimmaarryy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iiss  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  lliiffee  aanndd  pprrooppeerrttyy  tthhrroouugghh  ffiirree  ffiigghhttiinngg  

aaccttiivviittiieess  aanndd  aassssoocciiaatteedd  aaccttiivviittiieess..    WWoorrkk  rreeqquuiirreess  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  hhaazzaarrddoouuss  ttaasskkss  uunnddeerr  

eemmeerrggeennccyy  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  mmaayy  iinnvvoollvvee  ssttrreennuuoouuss  eexxeerrttiioonn  uunnddeerr  ssuucchh  hhaannddiiccaappss  aass  ssmmookkee  aanndd  

ccrraammppeedd  ssuurrrroouunnddiinnggss..    EEmmppllooyyeeeess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  eemmppllooyy    ssppeecciiaall  ffiirree  ffiigghhttiinngg  sskkiillllss..    AA  llaarrggee  

ppaarrtt  ooff  tthhee  ttiimmee  iiss  ssppeenntt  iinn  ssuuppeerrvviisseedd  ttrraaiinniinngg,,  iinn  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  

iinn  cclleeaanniinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  qquuaarrtteerrss..  EEmmppllooyyeeeess  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  wwoorrkk  oonn  ssppeecciiaall  

aassssiiggnnmmeennttss..    WWoorrkk  iiss  nnoorrmmaallllyy  ppeerrffoorrmmeedd  uunnddeerr  cclloossee  ssuuppeerrvviissiioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  wweellll  

ddeeffiinneedd  pprroocceedduurreess..    AAssssiiggnnmmeennttss  aarree  rreecceeiivveedd  ffrroomm  ddeeppaarrttmmeennttaall  ssuuppeerriioorrss..  WWhheenn  aassssiiggnneedd  ttoo  

ccaallllss  iinnvvoollvviinngg  aacccciiddeennttss  oorr  ttoo  aatttteenndd  ttoo  sseerriioouussllyy  iillll  ppeerrssoonnss,,  tthhee  mmeeddiiccaall  dduuttiieess  bbeeccoommee  tthhee  

pprriimmaarryy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  EEMMTT  aanndd  PPaarraammeeddiiccss..    EEMMTT  ppeerrssoonnnneell  wwiillll  uussuuaallllyy  ooppeerraattee  tthhee  

aammbbuullaannccee  oorr  rreessccuuee  vveehhiiccllee  aanndd  aassssiissttss  PPaarraammeeddiiccss..  WWiitthhiinn  tthhiiss  ccllaassss  aallll  FFiirreeffiigghhtteerrss  mmuusstt  bbee  

cceerrttiiffiieedd  aass  aa  SSttaattee  ooff  AArriizzoonnaa  EEMMTT..  AAllssoo  wwiitthhiinn  tthhiiss  ccllaassss,,  FFiirreeffiigghhtteerrss  mmaayy  bbee  ggiivveenn  tthhee  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbee  sseelleecctteedd  ttoo  aatttteenndd  ppaarraammeeddiicc  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm..  TThheessee  wwoorrkkeerrss  mmaayy  bbee  

ddeessiiggnnaatteedd  aass  FFiirreeffiigghhtteerr//PPaarraammeeddiicc  uuppoonn  cceerrttiiffiiccaattiioonn..                            

  

EESSSSEENNTTIIAALL  FFUUNNCCTTIIOONNSS::      

((MMaayy  nnoott  iinncclluuddee  aallll  ooff  tthhee  dduuttiieess,,  nnoorr  ddoo  tthhee  lliisstteedd  eexxaammpplleess  iinncclluuddee  aallll  ttaasskkss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  

ffoouunndd  iinn  ppoossiittiioonn  ooff  tthhiiss  ccllaassss..))  

11..  RReessppoonnddss  ttoo  ffiirree  aallaarrmmss  wwiitthh  aa  ccoommppaannyy;;  llaayyss  aanndd  ccoonnnneeccttss  hhoossee;;  hhoollddss  nnoozzzzlleess  aanndd  

ddiirreeccttss  wwaatteerr  ssttrreeaammss;;  rraaiisseess  aanndd  cclliimmbbss  llaaddddeerrss,,  uusseess  SSCCBBAA,,  eexxttiinngguuiisshheerrss,,  aanndd  ootthheerr  

aassssoorrtteedd  eeqquuiippmmeenntt..  

22..  PPaarrttiicciippaatteess  iinn  ccoommppaannyy  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraammss  aass  aavvaaiillaabbllee..  

33..  PPeerrffoorrmmss  ggeenneerraall  mmaaiinntteennaannccee  wwoorrkk  iinn  tthhee  uuppkkeeeepp  ooff  tthhee  ffiirree  ddeeppaarrttmmeenntt  pprrooppeerrttyy;;  cclleeaannss  

aanndd  wwaasshheess  wwaallllss  aanndd  fflloooorrss;;  mmaakkeess  mmiinnoorr  rreeppaaiirrss,,  wwaasshheess,,  hhaannggss  aanndd  ddrriieess  hhoosseess;;  

wwaasshheess,,  cclleeaannss,,  aanndd  ppoolliisshheess  aappppaarraattuuss..  

44..  AAss  aa  CCoommppaannyy  MMeemmbbeerr  aassssiisstt  iinn  tthhee  iinnssppeeccttiioonn  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  bbuuiillddiinnggss  aanndd  ootthheerr  

pprreemmiisseess  ttoo  ddiissccoovveerr  aanndd  eelliimmiinnaattee  ppootteennttiiaall  ffiirree  hhaazzaarrddss..  

55..  MMaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  ooppeerraattee  ffiirree  aappppaarraattuuss  oorr  aassssuummee  tthhee  dduuttiieess  ooff  EEnnggiinneeeerr..  

66..  RReessppoonnddss  ttoo  aallll  ccaallllss  ffoorr  aassssiissttaannccee  aass  rreeqquuiirreedd  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  nnaattuurree..  

77..  AAss  aann  EEMMTT,,  wwoorrkkss  wwiitthh  aanndd  aassssiissttss  ppaarraammeeddiicc  ppeerrssoonnnneell  iinn  tthhee  DDeeppllooyymmeenntt  aanndd  uussee  ooff  

ssppeecciiaalliizzeedd  mmeeddiiccaall  eeqquuiippmmeenntt..  

88..  EEMMTT  ppeerrssoonnnneell  ppeerrffoorrmmss  dduuttiieess  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ttrraaiinniinngg  aanndd  cceerrttiiffiiccaattiioonn  aalllloowwss  

99..  AAss  aa  PPaarraammeeddiicc,,  ppeerrffoorrmmss  mmeeddiiccaall  pprroocceedduurreess  aass  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssttaabbiilliizzee  ppaattiieenntt  ffoorr  ssaaffee  

TTrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aa  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittyy..  

1100..  CCoonnttaaccttss  BBaassee  HHoossppiittaall  bbyy  rraaddiioo  oorr  pphhoonnee  dduurriinngg  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  ssttaattee  pprroottooccooll..  
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1111..  MMaayy  ppeerrffoorrmm  ootthheerr  rreellaatteedd  dduuttiieess  aass  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

((TThhee  dduuttiieess  lliisstteedd  aabboovvee  aarree  iinntteennddeedd  oonnllyy  aass  iilllluussttrraattiioonnss  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd..    

TThhee  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn  ddooeess  nnoott  ccoonnssttiittuuttee  aann  eemmppllooyymmeenntt  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  tthhee  eemmppllooyyeerr  aanndd  

eemmppllooyyeeee  aanndd  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeerr  aass  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeerr  aanndd  

rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  jjoobb  cchhaannggee..))  

  

EEVVAALLUUAATTIIOONN  FFAACCTTOORRSS::  

DDeessiirraabbllee  SSkkiillllss,,  KKnnoowwlleeddggee  aanndd  AAbbiilliittiieess  

··WWoorrkkiinngg  KKnnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ssttrreeeett  ssyysstteemm  aanndd  pphhyyssiiccaall  llaayyoouutt  ooff  tthhee  CCiittyy..  

··AAbbiilliittyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  ffoollllooww  oorraall  aanndd  wwrriitttteenn  iinnssttrruuccttiioonnss  

··AAbbiilliittyy  ttoo  lleeaarrnn  aa  vvaarriieettyy  ooff  ffiirreeffiigghhttiinngg  dduuttiieess  aanndd  mmeetthhooddss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  

ffiirreeffiigghhttiinngg  aappppaarraattuuss  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ppeerriioodd..  

··AAbbiilliittyy  ttoo  lleeaarrnn  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aammbbuullaannccee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  lliiffee  ssaavviinngg  ddeevviicceess..  

··AAbbiilliittyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  wwoorrkk  iinnvvoollvveedd  iinn  mmaaiinnttaaiinniinngg  ffiirreeffiigghhttiinngg    aappppaarraattuuss,,  

aammbbuullaannccee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ttoooollss..  

··AAbbiilliittyy  ttoo  eessttaabblliisshh  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  eeffffeeccttiivvee  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  aassssoocciiaatteedd  ppeerrssoonnnneell  aanndd  tthhee  

ppuubblliicc..  

··MMuusstt  hhaavvee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  rreemmaaiinn  ccaallmm  iinn  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  ttoo  wwoorrkk  rraappiiddllyy..  

  

SSTTAATTEEMMEENNTT  OOFF  RREEQQUUIIRREEDD  PPHHYYSSIICCAALL  EEFFFFOORRTT  

MMuusstt  bbee  iinn  ggoooodd  pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonn  aanndd  ppoosssseessss  tthhee  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  aarrdduuoouuss  ttaasskkss  uunnddeerr  

ssttrreessssffuull  ccoonnddiittiioonnss..    PPhhyyssiiccaall  eeffffoorrtt  iiss  eexxtteennddeedd  iinn  ttooxxiicc  eennvviirroonnmmeenntt,,  hhiigghh  hheeaatt  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  aatt  

ttiimmeess  uunnddeerr  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eexxttrreemmee  ssttrreessss..  WWoorrkk  iinnvvoollvveess  ffuullll  bbooddyy  cclliimmbbiinngg  aanndd  ootthheerr  aaccrroobbaattiicc  

bbooddyy  ssttrreesssseess..  WWoorrkk  iinnvvoollvveess  wweeaarriinngg  hheeaavvyy  aanndd  ccuummbbeerrssoommee  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  

ccllootthhiinngg..  WWoorrkk  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  rreeggaarrddlleessss  ooff  wweeaatthheerr  aanndd  cclliimmaattiicc  ccoonnddiittiioonnss..    MMuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  

ffuunnccttiioonn  iinn  eexxttrreemmee  hheeiigghhttss  ttiigghhtt  ssppaacceess,,  aanndd  vvaarriioouuss  ootthheerr  aaddvveerrssee  ccoonnddiittiioonnss..  

  

RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY::  

FFiirreeffiigghhttiinngg  aanndd  EEMMTT//PPaarraammeeddiiccss  dduuttiieess  rreeqquuiirree  aa  hhiigghhllyy  ddeevveellooppeedd  sseennssee  ooff  ddeeddiiccaattiioonn  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  ssaavviinngg  ooff  pprrooppeerrttyy  aanndd  lliiffee  uunnddeerr  aaddvveerrssee  ccoonnddiittiioonnss..  

  

MMIINNIIMMUUMM  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS::  

GGrraadduuaattiioonn  ffrroomm  aa  ssttaannddaarrdd  HHiigghh  SScchhooooll,,  oorr  GGEEDD..  MMuusstt  ppoosssseessss  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  EEMMTT  aanndd  

FFiirreeffiigghhtteerr  II  &&  IIII  cceerrttiiffiiccaattiioonnss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  hhiirree..  VVaalliidd  AArriizzoonnaa  DDrriivveerr’’ss  LLiicceennssee..  

  

SSPPEECCIIAALL  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS::  

MMuusstt  oobbttaaiinn  SSttaattee  ooff  AAZZ..  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss  cceerrttiiffiiccaattiioonn  aatt  tthhee  ooppeerraattiioonn  lleevveell..  PPaarraammeeddiiccss  

mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn  mmeeddiicc  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ffuunnccttiioonn  iinn  tthhiiss  ccllaassssiiffiiccaattiioonn..    IIff  cceerrttiiffiiccaattiioonn  iiss  nnoott  

mmaaiinnttaaiinneedd,,  iinnccuummbbeenntt  mmuusstt  rreevveerrtt  ttoo  aa  mmaannddaattoorryy  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aann  EEMMTT  CCeerrttiiffiiccaattiioonn..  

MMuusstt  ppuurrssuuee  ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn  iinn  mmeeddiiccaall  ssppeecciiaallttiieess  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  SSttaattee..  

MMuusstt  oobbttaaiinn  aann  aapppprroopprriiaattee  AArriizzoonnaa  DDrriivveerrss  LLiicceennssee  ttoo  ooppeerraattee  aannyy  vveehhiiccllee  uusseedd  oonn  tthhee  jjoobb..  

  

  

  

  


