Medarbetare inom gata
Melleruds kommun med cirka 9300 invånare ligger naturskönt i Dalsland med
närhet till såväl vatten och skog som kort restid med tåg till Göteborg och
Karlstad. Mellerud har ett rikt föreningsliv och en väl utbyggd kommersiell och
kommunal service.
Arbetsbeskrivning
Som medarbetare inom gata arbetar man tillsammans med drift och underhåll av
ledningsnät för vatten och avlopp, gator, samt gång och cykelvägar. En viktig del i
uppdraget är att utföra arbeten med reparation och nyanläggning utav vatten- och
avloppsledningar. I arbetet ingåratt samverka med VA-enheten samt övriga enheter
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen det ingår även beredskap i tjänsten. Arbetet
innefattar att vara i kontakt med entreprenörer och andra företag som kommunen hyr in.
Tillsammans med grupp och verksamhetsledare gör man budget- och
kostnadsuppföljningar av verksamheten.
Kvalifikationer
Vi ser att du har en lämplig bakgrund och utbildning inom anläggningsarbete och/eller
erfarenhet inom verksamhetsområdet. Du skall ha förmåga att kunna arbeta
självständigt och i grupp. Vi lägger stor vikt vid att du har lätt för att samarbeta, är
noggrann, drivande, flexibel och har förmåga till helhetssyn. Det är viktigt att du är en
serviceinriktad person med hög social kompetens, då arbetet innebär mycket kontakt
med våra kommuninvånare. I arbetet kommer du att använda tekniska hjälpmedel så
som dator och avvägningsinstrument.
Krav: B-körkort samt behörighet att framföra hjullastare.
Meriterande: CE-kort, handhavande utav avvägningsutrustning, ritningsläsning och
rörläggning för vatten och avlopp.
Anställningsförhållande
Tillträde enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100% (Heltid)
Ansökan
Sista ansökningsdag 2019-03-24
Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk.
Upplysningar
Frågor om tjänsten ställs till enhetschef för Gata och Park
Lorentz Norberg 0530-183 94 eller lorentz.norberg@mellerud.se
Fackliga kontaktpersoner nås via kommunens växel 0530 - 180 00.
Ansökan mailas till

samhallsbyggnads@mellerud.se
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