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KOMMUN

Vik. Anläggningsarbetare
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan
erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter
att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse
finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och
enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela
kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive.
Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste
Vi söker nu en vikarierande anläggningsarbetare till gatukontoret i Sorsele, på 100 %.
GVA-enheten sorterar under tekniska verksamheten och ansvarar för bl.a. drift och underhåll av
kommunala VA-anläggningar, vägar och gator, renhållning och slamtömning av enskilda
brunnar.
Arbetsuppgifter:
Som anläggningsarbetare är du delaktig i kommunens skötsel av VA-anläggningar, gatu- och
vägnät, renhållning inklusive återvinningscentraler och slamtömning av enskilda brunnar.
Utöver detta tillkommer andra arbetsuppgifter som förkommer på GVA-enheten.
Dina egenskaper:
Du har en förmåga från att mekaniskt åtgärda till att förstå och styra tekniska anläggningar och
funktioner.
Du har lätt för att samarbeta i ett team och att komma med egna initiativ.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp där vi samarbetar inom alla områden för att bli flexibla.
Vi förutsätter att du är öppen för att lära/utbilda dig för de behov som verksamheten har.
Kompetens/kvalifikationer Du har teknisk utbildning eller annan bakgrund som kan anses som likvärdig, och är allmänt
tekniskt intresserad.
Krav: C-körkort (tung lastbil)
Önskemål: Förarbevis för lastmaskin.
Varaktighet/arbetstid:
Vikariat, heltid, perioden 2019-06-10–2019-09-15. Tillträde efter överenskommelse.
Arbetstid måndag-fredag, tjänsten kan komma att innehålla beredskap.
Lön:
Enligt avtal.
Kontaktperson:
Enhetschef Lars-Gunnar Burman, telefon: 0952-140 71
Teknisk chef Simon Sundström, telefon: 0952-140 51
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Facklig företrädare:
Kommunal, Solveig Berglund, telefon: 010-442 96 83
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Besök gärna vår hemsida www.sorsele.se
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna både manliga och kvinnliga
sökanden till den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post:
kommun@sorsele.se senast 2019-07-01. Löpande rekrytering tillämpas.
Märk din ansökan med: Vik Anläggningsarbetare
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
Kommunstyrelsen
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