
 
 
 

 
 

Verksamhetschef Rörnät & Distribution 
söks till Skåne Blekinge Vattentjänst AB, med placering i Bromölla  
 
SBVT är ett av VA-huvudmännen gemensamägt driftbolag, vars uppgift är att sköta driften av VA-
anläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner. Tillsammans har de fyra 
kommunerna knappt 53 000 invånare och ca 14 000 kunder/hushåll är anslutna till de vatten-och 
avloppsanläggningar som SBVT sköter. 
 
Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede och söker nu en efterträdare till Verksamhetschefen för Rörnät 
& Distribution, som går i pension våren 2018. 
 
Som verksamhetschef har du ett övergripande verksamhetsansvar för VA-ledningssystemen i de fyra SBVT 
kommunerna, vilket bl.a. innefattar: 
 

– Tillse att myndighetskrav och lagstiftning kopplat till verksamheten efterlevs 

– Drift – och underhåll av ledningsnäten 

– Förnyelseplanering samt utbyggnad av VA-försörjning 

– Dokumentation av ledningsnät 

– Budgetansvar för verksamheten 

– Framtagande av ekonomiska och tekniska rapporter 

– Genomförande av beslutade investeringar 

– Personalansvar inom avdelningen 

– Arbetsmiljöfrågor enligt förordnande 
 
Du deltar även vid: 

– Ledningsgruppssammanträden 

– Planering av krishantering  

– Övergripande projektplanering och utredningar 

– Framtagande av rapporter, statistikuppgifter, tillståndsansökningar och liknande 
 
Vi är en förhållandevis liten flexibel organisation, där ledordet är samverkan.  
Förutom en egen kompetent grupp på drygt 20 personer som ingår i din avdelning, finns ett brett resursstöd 
med hög kompetens inom bolaget. 
 
Din bakgrund/kvalifikationer: 
Den vi söker ska ha relevant utbildning/erfarenhet inom arbete på chefsnivå, med VA-ledningsnät och 
entreprenader. 
Som person är du drivande, engagerad, ansvarstagande och självgående. Det är också betydelsefullt att du har 
lätt för att samarbeta och kommunicera på ett bra och smidigt sätt, både internt och externt. 
 
Övrigt: 
Tjänsten kräver att du har körkort (B-behörighet) 
Tillsvidareanställning - heltid, med tillträde enligt överenskommelse. 
 
Om du är intresserad och tror att tjänsten skulle passa dig, vill vi att du snarast skickar in en ansökan med CV till: 
 
Skåne Blekinge Vattentjänst AB 
Bruksgatan 1A 
295 31 Bromölla 
Alternativt via E-post: info@sbvt.se     
 
Kontaktpersoner:  
VD Per Fremark   Verksamhetschef Lars-Inge Harryson 
Tel. 010-211 97 10, E-post: per.fremark@sbvt.se  E-post: li.harryson@sbvt.se 
 
Välkommen med din ansökan, intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. 
Sista ansökningsdag 30 augusti.  
 

mailto:info@sbvt.se
mailto:per.fremark@sbvt.se
mailto:li.harryson@sbvt.se

