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VA-ingenjör till Mittskåne Vatten
Tycker du om att ge service, att vara delaktig i projekt och vara den som är
organisationens ansikte utåt är du välkommen till en arbetsplats där vi erbjuder dig
varierande arbetsuppgifter med hög trivsel.
Vi på Mittskåne Vatten är ansvariga för driften av den kommunala vattenproduktionen,
avloppsreningen och ledningsnätet i Hörby och Höörs kommun. Idag är vi 32 medarbetare
med kontor i Höör (ca 5 minuters gångavstånd från järnvägsstationen) och driftpersonal i
Höör och Hörby. Mittskåne Vatten styrs av en egen politisk nämnd med förtroendevalda
från båda kommunerna med Höörs kommun som värdkommun.
Vi behöver nu förstärka vår kundservice med ytterligare en VA-ingenjör. Vi söker dig som
vill arbeta med ett ansvarsfullt och intressant arbete med varierande arbetsuppgifter inom
hela VA-verksamhetens ansvarsområde, men med tyngdpunkt på VA-tekniska ärenden
inom kundservice. Vi arbetar teambaserat vilket innebär att man delar på arbetsuppgifter
inom gruppens ansvarsområde.

Ansvar och Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med vår andra ingenjör att arbeta med kundrelaterade ärenden
såsom fastigheters anslutningar till de allmänna va-ledningsnätet, hantering av
tillskottsvatten, planera och utföra mindre entreprenadarbeten som exempelvis utbyte av
trasiga servisventiler. Du utreder tekniska frågeställningar samt granskar bygglov. Du
beräknar anläggningsavgifter, handlägger läckor samt är ansvarig för kundprojekt som är
knutet till vårt abonnentregister. I tjänsten ingår det också att vara sakkunnig när det
gäller VA-taxor, ABVA och VA-juridik.

Din profil
Vi söker en person med en för tjänsten lämplig VA-inriktad utbildning och/eller några års
arbetslivserfarenhet inom området.
Att ha kundfokus är en självklarhet för dig och du har lätt för att skapa goda relationer med
andra samt att vara en god kommunikatör i både tal och skrift.
Då tjänsten är bred med många olika ansvarsområden är flexibilitet, samarbetsförmåga
och initiativtagande viktigt. Du är noggrann, strukturerad i ditt arbetssätt och har bra
ordningssinne samt hög servicekänsla.
Du bör även trivas med ständigt pågående utvecklings- och förändringsarbete där du kan
se och ta tillvara förbättringsmöjligheter.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Mittskåne Vatten: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-286 00
kundservice@mittskanevatten.se • www.mittskanevatten.se
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B-körkort är ett krav.

Villkor
Anställningen omfattar heltid och är en tillsvidareanställning med tillträde snarast.
Inom Mittskåne Vatten arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en
god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Kundservicechef Linda Ljungberg på 0413286 24.
Sista ansökningsdag är 2018-12-14
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med
denna annons.

Välkommen med din ansökan!

