Herrljunga Elektriska AB är ett kommunägt företag med 50 anställda och ca 100 Mkr i omsättning. Vi
är verksamma inom el-/energiteknik, elnät, stadsnät och fjärrvärme, samt i vårt dotterbolag
Herrljunga Vatten AB, även inom vatten- och avloppsverksamhet i Herrljunga Kommun. I delägt bolag
äger vi elproduktion från vatten- och vindkraft. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO
45001.
Herrljunga Vatten AB ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i Herrljunga kommun.
Verksamhetens främsta uppgift är att tillförlitligt förse våra ca 1 900 abonnenter med dessa tjänster
via bl.a. vattenverk, tryckstegringsstationer, reservoarer, avloppsreningsverk, avloppspumpsstationer
och ca 240 km ledningar.
Hos Herrljunga Vatten AB finner du en kultur som präglas av affärsmässighet, professionalism,
delaktighet och respekt. Företaget kan erbjuda mycket stimulerande arbetsuppgifter i samverkan
med kollegor inom elnät, fibernät, fjärrvärme, el & energiteknik etc. Vår företagskultur är öppen och
inbjudande med stora möjligheter till personlig utveckling och utbildning.

Vi söker:

Drifttekniker VA
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet alt. utbildning som drifttekniker inom VA eller liknande
samt är van vid arbete både självständigt som i grupp. Arbetsuppgifterna består bland annat av
daglig drift, förebyggande underhåll, driftoptimering och olika typer av reparationer som t.ex.
vattenläckor eller annan utrustning som är i behov av åtgärder. Arbetsuppgifterna utgörs således av
både planerade och akuta insatser. Du förväntas utöver detta kontinuerligt ta ansvar för skötsel och
underhåll av den utrustning som dagligen används i verksamheten. I arbetsuppgiften ingår även
kundkontakt ut mot våra abonnenter. Som drifttekniker är du direkt underställd VA-chefen men har
en överordnad driftledare som leder och planerar det löpande drift- och underhållsarbetet.
Beredskap ingår i tjänsten efter en tids erfarenhetsuppbyggnad. Beredskap innebär även
inställelsetid vilket medför att du bör ha nära boende till arbetsplatsen.
För att lyckas i tjänsten bör du vara gediget intresserad och engagerad, pålitlig, lösningsorienterad
och kundmedveten.
För tjänsten fordras minst körkortsbehörighet B.
Vi ser fram emot din ansökan som skickas till ansokan@el.herrljunga.se. Ansökningarna kommer att
utvärderas löpande. Tjänsten är heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om tjänsten lämnas av Tord Ottergren tel 0513-220 55 eller Anders Mannikoff tel
0513-220 41. Facklig kontaktperson är Niklas Arvidsson tel 070-259 79 82.
Vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

