
 
 
 

Handläggare VA 
 

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. 

 

Bolagets vision är ”Tillsammans för långsiktigt trygga vattentjänster” och efter att ägarna har  
beslutat om stora investeringar för de närmaste 25 åren befinner vi oss i ett spännande 
utvecklingsskede. 

 

Arbetsbeskrivning 

Vi är en förhållandevis liten och flexibel organisation, där ledordet är samverkan. Du kommer ingå i 
vår projektorganisation och kan fungera som resursstöd till våra övriga verksamheter. Det finns 
möjlighet att påverka utformningen av tjänsten beroende på dina kvalifikationer och önskemål.  
 
I arbetsuppgifterna kan bland annat ingå: 

 

– Utredning och handläggning av abonnentfrågor, exempelvis nyanslutningar 
– Hantering av försäkringsärende, regresser och utredningar kopplat till dessa  
– Övergripande samordning avseende vattenmätarhantering  
– Upprättande av mark- och servitutsavtal 
– Framtagande av underlag till taxa, övriga frågor gällande taxa 
– Delta vid enskilda utredningar, remisser och projekt 

 
Din bakgrund/kvalifikationer 
Vi söker dig med relevant högskoleexamen, yrkeshögskola eller motsvarande. 
Tjänsten kräver att du behärskar svenska språket och har lätt för att uttrycka dig både muntligt och 
skriftligt i dina kontakter med kunder, brukare och markägare.  
Som person har du god administrativ förmåga och är ansvarstagande. 
Det är också betydelsefullt att du har lätt för att samarbeta då tjänsten innebär många kontakter 
med externa och interna utförare. 
 
Har du kunskap och erfarenhet av VA-frågor och/eller offentlig verksamhet samt den lagstiftning 
som reglerar dessa ser vi detta som meriterande. 

 
Övrigt: 
Tjänsten kräver att du har körkort (B-behörighet) 
Tillsvidareanställning - heltid, med tillträde enligt överenskommelse 

 
Intervjuer kommer att ske fortlöpande. 

 

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   Kontaktperson: 
Bruksgatan 1a     VD Per Fremark 
295 31 Bromölla     tel. 010-211 97 10, epost: per.fremark@sbvt.se 
Alternativt via E-post: info@sbvt.se 
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