
Olofströms Kraft AB är ett bolag i kommunkoncernen. Olofströms Kraft AB ska med hög servicenivå från en engagerad och 
kompetent personal tillgodose säkra leveranser av el, vatten, avlopp, fjärrvärme, kabel-TV, bredband, telefon och en vacker 

utemiljö. Affärsområdet Park och Miljö arbetar med skötsel av kommunens parker och utemiljö, yttre skötsel av skolor och 
förskolor samt snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder. Detta utförs på uppdrag av Olofströms kommun. Läs mer på 
olofstromskraft.se 

OLOFSTRÖMS KRAFT AB SÖKER VERKSAMHETSANSVARIG  TILL 

AFFÄRSOMRÅDET PARK & MILJÖ  

ARBETSUPPGIFTER 

Som verksamhetsansvarig för Park & Miljö arbetsleder och ansvarar du för planeringen av 

verksamheten och dess varierande säsonger. Vid högtider och skiftande säsong dekoreras olika 

platser i kommunen, blommor planteras och gator och torg städas. Under hela året utförs löpande 

arbete som skötsel och tillsyn av kommunens lekplatser, vattning, gräsklippning och 

ogräsbekämpning mm. Du kommer att ha budgetansvar samt vara personalansvarig för 

avdelningen som består av 6 st heltidsanställda samt ungefär lika många säsongsanställda. Som 

ledare är du aktiv och närvarande i vardagen. Du sköter rekryteringen av de säsonganställda inför 

varje ny säsong. I tjänsten ingår också arbetsmiljöansvar och ansvar för verksamhetens bil och 

maskinpark. Du kommer att arbeta nära Samordnaren för Offentlig Miljö på Olofströms Kommun 

som är största beställare av dessa uppdrag.  

DIN BAKGRUND 

För att lyckas och trivas i denna roll söker vi dig med ett antal års erfarenhet av en arbetsledande 

roll, en roll som du känner dig trygg i. Detta kombinerar du med ett stort intresse för växtlighet, 

natur och miljö. Relevant utbildning inom personalledning och/eller inom landskap och trädgård är 

meriterande. För tjänsten krävs det att du har B-körkort.  

Det viktigaste för oss är dina personliga egenskaper. Som ledare är du tydlig i din roll och nyfiken på 
dina medarbetare och deras arbete. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta med 
olika personer. Vi söker dig som strukturerad och organiserad. Du är van vid att planera och 
organisera ditt arbete självständigt.  
 
Du välkomnas till ett bolag med engagerade medarbetare och till en verksamhet som både prisats 
och uppmärksammats flera gånger de senaste åren.  Till exempel så tilldelades Olofström kommun 
årets kommunpris 2019 av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare för utvecklingen av 
Tulseboda Brunnspark och i år är parken nominerad till den internationella utmärkelsen ELCA Trend 
Award 2020.  
 
ANSÖKAN 

Varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar Olofströms Kraft AB med 

Maxkompetens. Ansökan tas emot via vår hemsida, www.maxkompetens.se. Vi frågor kontakta 

Rekryteringskonsult Alexandra Ivstam på 044-7814482. Sista ansökningsdag är den 30 april..  

http://www.maxkompetens.se/

