
Laxå Vatten söker VA-tekniker/drifttekniker 
 

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

verksamheten i kommunal förvaltning. Laxå Vatten 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.  

 

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

tekniker kommer du framför allt att arbeta med drift och underhåll av våra VA-anläggningar. 

Arbetet är till stor del av praktisk karaktär så du måste tycka om att arbeta fysiskt. Dina 

huvudsakliga arbetsuppgifter är i den dagliga driften av VA-anläggningar. I rollen ingår 

daglig rondering, skötsel av anläggningarna och mätinstrument samt felsökning men även att 

delta vid akuta och planerade driftavbrott. Det är ett omväxlande arbete där även 

provtagningar, vattenanalyser samt avrop av tjänster, driftmaterial och kemikalier kan ingå. 

 

Din bakgrund 
Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom VA-teknik, annan drifttekniker-

utbildning eller motsvarande erfarenhet. God teknisk förståelse är meriterade liksom 

erfarenhet från arbete vid reningsverk. Du har god datorvana, behärskar MS Office och vi ser 

gärna att du arbetat med driftövervakningssystem. 

Som person måste du vara noggrann, serviceinriktad och ha god samarbetsförmåga. Du gillar 

att arbeta fysiskt, är mycket ansvarstagande och ser vad som behöver göras. Körkort för 

personbil är ett krav.  

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

 

 

Har du frågor kontaktar du Maritha Hörsing, VA-chef 0584-47 32 02, 070-335 84 94. 

 

Om tjänsten 

Anställningsform: Vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning. 

Anställningsform: Heltid 

Tillträde: Efter överenskommelse 

Löneform: Månadslön 

Beredskapstjänstgöring förekommer.   

 



 

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 ”VA-tekniker”. 

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och 

rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. 

 


