Eksjö Energi AB
söker en drift- och underhållstekniker
till vår VA-avdelning
Vill du vara med och förvalta och utveckla en samhällsviktig
funktion tillsammans med fokuserade, duktiga och delaktiga
medarbetare där det alltid är högt till tak och god driftsäkerhet?
Då kan det vara dig vi söker!
Eksjö Energis VA-avdelning
Vi som arbetar med vatten- och avloppsfrågor på Eksjö Energi har en nyckelroll i Eksjö kommun.
Under alla årets dagar, timmar och minuter ska vi se till att det kommer rent och friskt dricksvatten ur
kranarna samt att avloppsvattnet, efter rening från föroreningar, kan släppas tillbaka till naturen. Det
är spännande och roliga uppgifter som ger mening till vardagen men samtidigt kräver stor kunnighet,
delaktighet och ansvarskänsla. Med nya utmaningar som klimatförändringar och högre ställda krav
från myndigheter har vi fortlöpande möjlighet att utvecklas och höja våra kunskaper.
Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och
ett bra arbetsklimat. Vi erbjuder dig dessutom goda anställningsvillkor med ett bra friskvårdsbidrag
och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
Arbetsuppgifter
Läck- och ledningssökning
Reparationer och felsökning av ledningsnät
Förebyggande underhåll av ledningsnät som spolning av spillvattenledningar
Avhjälpande underhåll vid akuta fel som avloppsstopp eller vattenläckor
Funktionskontroll av brandposter, avstängningsventiler m.m.
Byta och sätta upp vattenmätare
Rörinspektioner och högtrycksspolning av avloppsledningar
Jourverksamhet
Tillsammans med avdelningschef, driftchef och övrig personal på Eksjö Energi arbetar du dagligen
med att underhålla och driftsäkra ledningsnätet i Eksjö kommun. I din roll som drift- och
underhållstekniker så jobbar du självgående men mestadels i samarbete med kollegor på VA och
entreprenadavdelningen för att nå goda resultat och driftsäkerhet.
Din profil
För att lyckas i rollen bör du vara lösningsorienterad och initiativtagande. Du tycker om att ta tag i
problem och är handlingskraftigt dock utan att göra avkall på säkerhet och kvalitet.
Har du några års tekniskt arbete med fokus på service är det meriterande samt om du har erfarenhet
från arbete med vatten- och avloppsledningsnät, rörinspektion, spolbilsarbeten och livsmedelshygien.
Har du dessutom både tekniskt intresse och praktiska färdigheter samt erfarenhet att jobba i digitala
verktyg så har du alla förutsättningar för att lyckas göra ett bra jobb.
Jobbet som drift- och underhållstekniker innebär även att arbeta i utomhusmiljöer och att ha mycket
kontakter både inom och utanför bolaget därför behöver du vara en serviceinriktad person som har
lätt för att samarbeta med andra. Eftersom jobbet är fysiskt utmanande behöver du även ha en god
fysik.
I denna tjänst krävs att du har både B och BE körkort.
Anställning
Heltid. Tillsvidareanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning på
sex månader tillämpas och för tjänsten krävs av företagsläkaren godkänt läkarintyg.
Övrigt
Alla tjänster inom avdelningen är placerade i säkerhetsklass 3. I tjänsten kommer du att arbeta med
säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i
samband med anställning.
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Information om hur vi hanterar personuppgifter vid rekrytering finns att läsa på vår hemsida
www.eksjoenergi.se
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Ansökan
Ansökan, meritförteckning, betyg, referenser och de handlingar du önskar åberopa ska vara inkomna
senast 2022-05-29 till dennis.samuelsson@eksjoenergi.se alt. Eksjö Energi AB 575 80 EKSJÖ, märkt
”Drift- och underhållstekniker VA”.
Vi tackar vänligt och bestämt nej till annons- och rekryteringsförsäljare i denna rekrytering.
Organisation
Eksjö Energi AB är ett helägt kommunalt aktiebolag som ägs av Eksjö kommun. Bolaget bedriver produktion och
distribution av fjärrvärme, ansvarar för Eksjö kommuns renhållningsverksamhet, vatten- och avloppsverksamhet,
parkenheten samt skötsel och underhåll av det kommunala gatunätet. Bolaget har två dotterbolag, Eksjö Elnät AB
och Eksjö Energi ELIT AB. I dessa bolag bedrivs elnätsverksamhet, elförsäljning samt data- och
telekommunikation. Eksjö Energi AB är ett samhällsnyttigt företag som arbetar för våra kunders och miljöns bästa
med en långsiktig investeringshorisont. Vår vision är att genom kompetens, inspirerade medarbetare och ständiga
förbättringar styra verksamheten mot en långsiktigt hållbar utveckling. Koncernen har 85 anställda och en
omsättning på 315 miljoner kronor.

