
 

Laxå Vatten söker Rörnätstekniker 
 

Laxå Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag som funnits sedan 2002. Tidigare bedrevs 

verksamheten i kommunal förvaltning. Laxå Vattens uppdrag är att långsiktigt tillhandahålla 

dricksvatten av hög kvalitet och omhänderta och rena avloppsvatten inom 

verksamhetsområdet med stor miljöhänsyn. Laxå Vatten är miljödiplomerade enligt Svensk 

Miljöbas sedan 2016. Bolaget har idag 10 anställda.  

Ditt arbete skall bidra till hög kvalitet på ledningsnätet och ge god kundservice till våra 

abonnenter och andra kunder. Du ska kunna ta egna initiativ, planera gruppens arbeten utifrån 

givna planer och direktiv samt följa upp och återrapportera. 

Vi söker dig som har kunskap av drift och underhåll av VA-rörledningsnät. I rollen som 

rörnätstekniker kommer du att arbeta med drift, underhåll och i viss mån nyanläggning av 

vatten-, avlopps- och dagvattenledningsnätet. Arbetet innebär både akut och förebyggande 

underhåll. Det är ett varierande arbete där reparation, spolning av ledningar, avloppsstopp, 

läcksökning, mätningar, kontroller, nyanläggning, undersökande arbeten på nät och service 

mot allmänhet samt vattenmätarbyten med mera ingår. Arbetet är bitvis väldigt tungt och 

kräver bra fysik varför vi ser att du gillar ett fysiskt och rörligt arbete och ser tjusningen med 

att arbeta utomhus i skiftande väder. Eftersom vi är en verksamhet där oförutsedda händelser 

kan inträffa med vattenläckor och annat så är det viktigt att kunna hantera stressiga situationer 

och att vara en kunnig problemlösare därutöver är det viktigt med god samarbetsförmåga och 

intresse för att kunna ställa upp där det behövs 

 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har ordningssinne och servicekänsla. Du har även god samarbetsförmåga, är 

flexibel och kan arbeta såväl i lag som självständigt. Relevant utbildning för tjänsten är 

anläggningsutbildning på gymnasiet eller likvärdiga kunskaper förvärvade på annat sätt. Vi 

ser gärna att du har erfarenhet från kommunal drift- och underhåll av VA-anläggningar samt 

erfarenhet av anläggnings- och rörläggningsarbete. Därutöver goda datakunskaper och 

färdighet att läsa kartor och ritningar. Det är meriterande om du har hygienutbildning, stum 

och elektronsvetsning av PE-rör, Svenskt Vattens Rörnät Diplomkurs – anläggning, drift och 

underhåll. Annan utbildning som är meriterande är ”Säkerhet på väg 1-3” och ”Heta arbeten”. 

För tjänsten krävs B-körkort.  

 

Dina egenskaper 

Då arbetet omfattar såväl interna som externa kontakter kommer stor vikt att läggas vid dina 

personliga egenskaper, såsom att du är självständig, problemlösare, kommunikativ och har ett 

målinriktat, flexibelt och serviceinriktat arbetssätt.  

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

 

 



Om tjänsten 

Anställningsform: Tillsvidareanställning där 6 mån provanställning tillämpas 

Anställningsform: Heltid 

Tillträde: Efter överenskommelse 

Löneform: Månadslön 

Beredskapstjänstgöring kan förekomma.   

 

Önskar du ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta:  

Maritha Hörsing, VA-chef 0584-47 32 02, 070-335 84 94 

 

Ansökan: 

Vi vill ha din ansökan senast den 14 maj 2018. Vi genomför interjuver löpande och tjänsten 

kan därför komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång. 

Skicka din ansökan till: 

Laxå Vatten  

Box 60 

695 22 Laxå  

Märk kuvertet ”Rörnätstekniker”. 

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och 

rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. 

 

  

 

 


