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Har du det som krävs för att bli vår nästa seniora projektledare?
Vill du vara med och påverka framtidens VA-lösningar och bidra till vår samhällsutveckling?
Då arbetet med samhällsutvecklingen stadigt växer står vi inför stora utmaningar. För att möta dessa behöver
vi göra miljardinvesteringar i vår VA-försörjning de närmaste åren.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete i en spännande bransch där du har stora möjligheter att påverka.

Arbetsuppgifter
Som senior projektledare driver och genomför du projekt och uppdrag från planeringsstadium till
överlämnandet.
I arbetsuppgifterna ingår även att ta fram handlingar som krävs för att genomföra projekten samt hålla i
genomförandet och uppföljningen. Du driver självständigt dina projekt och uppdrag, men har nära samverkan
internt/externt med beställare och teknikstöd, till exempel projektering, tillstånd, kommunikation och drift. Du
ansvarar även för kontakter med myndigheter, fastighetsägare, konsulter, entreprenörer och eventuella
samverkansparter. Du deltar aktivt i budgetarbetet och ger underlag för den löpande uppföljningen.

Kvalifikationer
Du har 8-10 års erfarenhet som projektledare inom VA samt har högskoleexamen, minst 180 hp, med relevant
inriktning eller motsvarande. Du är van vid att självständigt driva större projekt enligt uppställd budget och
inom befintliga regelverk från konsult, entreprenad eller offentlig verksamhet. Det är meriterande om du har
jobbat i XLPM. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift samt god datorvana, främst
av Office-paketet. Tjänsten kräver B-körkort.

Personliga egenskaper
Du har ett strukturerat angreppssätt, håller tidsramar och kvalitetssäkrar ditt arbete. Genom de många
kontaktytorna i din funktion ställs höga krav på affärsmässighet i kombination med social kompetens. Det
innebär att det är viktigt att du är trygg i dig själv och duktig på att dokumentera samt att framföra dina åsikter
på ett konkret sätt, skriftligt och muntligt. Du är en tydlig lagledare som aktivt bidrar till att skapa en bra
arbetsmiljö i projekten. Du har förmågan att se sammanhang och verksamhet i ett helhetsperspektiv och på så
sätt prioritera rätt frågor. En av dina drivkrafter är att lära sig nytt och att få utvecklas.

Arbetsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med tillträde efter överenskommelse,
Kollektivavtal finns. Individuell lönesättning tillämpas. Beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten.
Gästrike Vatten strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika
möjligheter för alla.

Ansökan
Denna rekrytering sker i samarbete med VA-Rekrytering. Din ansökan skickar du via formulär på www.vajobb.se

Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Leopold Vilhelmsson. Din ansökan vill
vi ha senast 2018-09-16
Telefon: 072-382 70 97
E-post: leopold.vilhelmsson@vajobb.se

