EIDE VASSVERK SA
6490 EIDE
LEDIG STILLING SOM DRIFSTOPERATØR 100%
Eide Vassverk SA søker etter driftsoperatør i 100% stilling.

Informasjon om selskapet, arbeidssted og stilling
Eide Vassverk er et forbrukereid samvirkeforetak SA. Virksomhetens formål er vannforsyning til
vassverkets medlemmer. Vi leverer vann av god kvalitet, i tilstrekkelige mengder og i henhold til
gjeldende lover og regler. Vi har 3 vannkilder med vannbehandlingsanlegg som er basert på rensing
med UV-teknologi. Vi har videre 121 km hovedledning, 8 høydebasseng, 6 pumpestasjoner og 18
trykkreduksjonsanlegg.
Eide Vassverks forsyningsområde er tidligere Eide kommune, samt deler av Sandblåst og Skotten. I
tillegg leverer Eide Vassverk SA vann til Hustadvika kommune. Driftsoperatørens arbeidssted vil være
i vårt forsyningsområde, med oppmøtested på vårt hovedkontor på Halåsen Vannbehandlingsanlegg.

Arbeidsoppgaver
Driftsoperatøren skal kunne utføre de ulike arbeidsoppgaver som skal gjøres i et vannverk på en slik
måte at det ivaretar de miljø- og driftshensyn som anleggseier og myndigheter stiller.
Driftsoperatøren skal vise i praktisk arbeid at han/hun har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger
som ivaretar de mål som er satt for driften av vannverket.
•
•

•

Tilsyn, daglig drift, vedlikehold og reparasjoner av vannbehandlingsanlegg, pumpestasjoner,
hovedledning og høydebasseng.
Anleggene blir primært styrt av elektronisk driftskontrollsystem og noen av
arbeidsoppgavene vil være forbundet med dette systemet.
Deltakelse i vaktordning etter endt opplæring.

Kvalifikasjoner og erfaringer
•
•
•
•
•
•

Fagbrev som prosessoperatør, rørlegger eller industri- mekaniker. Søkere med annen
relevant bakgrunn vil også bli vurdert.
Erfaring med drift og vedlikehold av vannforsyning.
Fordel med kjennskap til bruk av elektronisk driftskontrollsystem og kart.
Gode norsk kunnskaper.
Førerkort, bil og henger, samt traktor.
Kompetansebevis for gravemaskin og hjullaster, samt truckførerbevis er en fordel.

Personlige egenskaper
•

Vi forutsetter at du har evne til å jobbe selvstendig, håndtere uforutsette hendelser og
arbeide systematisk.

•
•
•
•

Du er brukerorientert, redelig, engasjert og respektfull.
Fleksibel og løsningsorientert.
Du bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø samt å komplettere arbeidsmiljøet
Kunne jobbe både alene og i team, samt ha gode kommunikasjonsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Lønn etter avtale/tariff.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Mulighet for faglig utvikling.

Andre opplysninger
Vitnemål og attester sendes inn sammen med søknad og cv til: post@eidevassverk.no
Søknadsfrist 30.11.22

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Rune Strand mob. 90 76 68 40

Velkommen som søker!

