
Fagarbeider –  

driftsoperatør vannforsyning 

Eide Vassverk SA 
 

Da en av våre driftsoperatører skal flytte fra kommunen søker vi etter ny driftsoperatør. 

Eide Vassverk SA er et samvirkeforetak som produserer og leverer ca. 70 % av drikkevannet i 

Hustadvika kommunen. Kommunen har trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og 

kulturliv, samt et voksende næringsliv.  

Eide Vassverk SA tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et vassverk i vekst. 

Vassverket er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett 

alder, kjønn, eller kulturell bakgrunn.   

Stillingsbeskrivelse 

Eide Vassverk drifter og vedlikeholder tre vannbehandlingsanlegg og ca. 122 km med 

vannledninger med tilhørende kummer, åtte høydebasseng og seks trykkøkningsstasjoner. 

Fagarbeider - Driftsoperatør vann - 100 % fast stilling  

Vedkommende som vil bli ansatt, vil inngå i et lag med hovedarbeidsområde drift og 

vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, vannledningsnettet og pumpestasjoner. 

Den som blir tilsatt må inngå i vakt innen vassverkets til enhver tid gjeldende vaktordning og 

dermed ha bosted i nærområdet. 

Stillingen rapporterer til daglig leder.  

 



 

Arbeidsoppgaver 

• Drift og vedlikehold av vassverkets vannforsyningssystem, herunder 

vannbehandlingsanlegg, trykkøkingsstasjoner, høydebasseng og ledningsnett 

• Faste kontroller og oppfølging av vannbehandlingsanleggene 

• Anleggsarbeid i forbindelse med beredskap, utbedring av lekkasjer og nyanlegg 

• Ombygging på eksisterende vannledningsnett 

• Betjene avdelingens traktor med tilhørende ettersyn og kontroll 

• Bidra med utvikling av overvåking av vannledningsnettet 

• Betjene elektronisk driftsovervåking 

• Elektronisk registrering og oppfølging av arbeidsordrer 

• Kum tilsyn med tilhørende rapportering 

• Spyling / pluggkjøring av ledningsnettet 

• Vannprøvetaking, samt oppfølging og tiltaksvurdering ut fra analyseresultater 

•  

Kvalifikasjoner 

• Erfaring med drift og vedlikehold av vannforsyning 

• Du er utdannet innen VA-faget eller har annen relevant arbeidserfaring. 

• Erfaring med bruk av overvåkingssystemer (IPJ) 

• Erfaring med bruk av kartverk. Gisline, etc. 

• Gode norskkunnskaper 

• Du som søker har kjennskap til drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg med 

tilhørende forsyningssystem 

• Vi forutsetter at du har evne til å jobbe selvstendig, sette deg inn i uforutsette 

hendelser og arbeide systematisk 

• Det er ønskelig med ADK1-sertifikat 

• Førerkort klasse BE  

• Førerkort klasse C og YSK er en fordel 

• Kompetansebevis for gravemaskin og hjullaster (M2/M4) er en fordel 

• Truckførerbevis truck er en fordel. 

 

 

 

 



 

Personlige egenskaper 

• Du er trygg og dyktig innen VA-faget 

• Du er brukerorientert, redelig, engasjert og respektfull 

• Du er punktlig og nøyaktig 

• Du bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø samt å komplettere arbeidsmiljøet 

• Kunne jobbe både alene og i team, samt ha gode kommunikasjonsevner 

• Fleksibel og løsningsorientert 

• Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og være målrettet 

• Kunnskapssøkende 

 

• Minst to referanser skal oppgis i søknaden. 

• Arbeidstaker ansettes i Eide Vassverk SA på de vilkår som til enhver tid 

gjelder i lover, reglementer og avtaler. Lønn etter avtale. 

• Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. 

utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. 

• Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har 

oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen 

ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25. 

• Ønsker kun kontakt med søkere til stilling. 

• Vitnemål og attester sendes inn sammen med søknad og cv til epost 

 

Søknadsfrist 24.04.2022 

Spørsmål om stillingen rettes til: 

Eide Vassverk SA 

post@eidevassverk.no 

Mob: 90766840 

mailto:post@eidevassverk.no

