Driftledare Avloppsverk
Götene Vatten & Värme AB står inför flera stora och intressanta projekt inom VA-området.
VA- avdelningen består idag av 16 st. medarbetare fördelade på rörnät, Va-verk samt
ingenjörer. Bolaget står inför många nya utmaningar och projekt framöver och behöver
förstärkning till den löpande driften på avloppsverken. Götene Vatten & Värme AB kan
erbjuda Dig mångskiftande arbetsuppgifter och stora möjligheter till personlig utveckling.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Arbetets innehåll är i huvudsak att:








Med ett gott ledarskap leda avloppverkets drifttekniker i det dagliga arbetet.
Aktivt planera, utveckla och genomföra drift- och underhållsarbetet på
avloppsanläggningarna gentemot uppsatta mål i samråd med Driftchef Va-verk.
Ansvara för att vår goda arbetsmiljö behålls och utvecklas.
Svara för att egenkontroll, rapportering, teknisk dokumentation, uppföljning, personal
rapportering utförs.
Följa upp avvikelser och identifiera samt genomföra förbättringsåtgärder.
Delta i investeringsprojekt inom avloppsområdet.
Vid behov aktivt delta i det dagliga praktiska arbetet på reningsverken.

Vi söker Dig som har utbildning inom drift och underhåll eller motsvarande yrkeserfarenhet
inom VA-branschen. Du skall ha arbetat inom branschen i minst 5 år gärna i en arbetsledande
roll.

Du har datorvana och erfarenhet av vårt övervakningssystem VA-Operatör är meriterande.

Arbetet innebär kontakter med personer både inom och utom företaget samt med myndigheter
varför vi lägger vikt vid att du är lyhörd och tydlig i din kommunikation och har god förmåga
att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska. Du är noggrann, arbetar strukturerat och är
van att självständigt planera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid Dina personliga
egenskaper såsom att Du visar engagemang, handlingskraft och har lätt att leda och samarbeta
med andra.
B-körkort är ett krav.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Driftchef Va-Verk Marcus Petersson: 070-5163452
Va-chef Erik G Olsson tel. 0511-386921,

Arbetslivserfarenhet
Avloppstekniker, 5 års erfarenhet eller mer (Krav)
B-körkort krävs
Lön: Fast månads- vecko- eller timlön

Var ligger arbetsplatsen?
Järnvägsgatan 29
53330
Götene

