JOBBA I VÅR BRANSCH

Vill du ta ansvar för vår framtid?
Då ska du jobba hos oss!
Vatten och avlopp är tillsammans med avfall och återvinning vår vardag. Arbetet inom Miva är konkret, men det
är också i vår bransch som de stora utmaningarna och
satsningarna görs. Det behövs eftersom en viktig del
av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i
framtiden.

Arbeta med en urgammal produkt
Vattnet har många miljoner år på nacken och är världens
viktigaste produkt. Och vi har ett ansvarsfullt uppdrag för
att vattnet ska gå en ren och frisk framtid till mötes i många
miljoner år till.
Många framtidsfrågor rör just vattnet. Vårt arbete måste
därför hela tiden utvecklas i takt med nya förutsättningar
och utmaningar.

miljöansvar, nöjda kunder och effektiv resursanvändning. Vi
vill vara ett föredöme. Ett föredöme för våra kunder, för våra
medarbetare och för andra kommuner i vårt avlånga land.

Gör grön karriär

Under de kommande fem åren ska 20 procent av våra
medarbetare gå i pension. Många av dessa är maskinister,
anläggningsarbetare. Deras platser behöver naturligtvis ersättas, men utöver naturliga avgångar kommer vi också att
behöva nya medarbetare för att möta ökade kompetenskrav
och utmaningar i vår verksamhet.

Vi blir allt mer medvetna om den stora påverkan våra sopor
har på framtidens miljö. Få branscher har vuxit så mycket på
kort tid som avfall och återvinning. Det är vi glada över. Vi
brinner för miljöfrågorna – oavsett om det handlar om hur
vi avgiftar kretsloppet eller hur vi kan göra det lätt för våra
kunder att sortera avfall rätt.
Avfall kommer alltid att finnas och någon måste ta hand om
det på bästa sätt. Kanske du?

Vi behöver dig
Miva är ett kommunalt bolag som producerar, distribuerar
och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet i Örnsköldsviks kommun. Vi ansvarar även för att
samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Hos oss finns drygt 100 medarbetare som drivs
av våra ledstjärnor engagerade medarbetare, långsiktigt

Du är också välkommen att söka praktik- och examensarbete hos oss. Vi tycker det är viktigt att du får ta del av vår
verksamhet och att vi samtidigt kan få nya influenser. För
det är i vår bransch vi skapar förutsättningar för framtiden.
Läs mer om yrkeskategorierna inom Miva och hör våra medarbetare berätta på vår webbplats miva.se/jobb.

Yrken inom Miva
Driftpersonal, drifttekniker, driftingenjörer, styr- och
reglertekniker, byggledare, projektledare, utredningsingenjörer, miljöingenjör, maskinförare, ekonomer,
kundservicepersonal med flera.

Utbildningsnivåer
Gymnasie-, högskole- och universitetsutbildning, men
även andra eftergymnasiala utbildningar som till exempel yrkesutbildningar, gärna med inriktning på vattenoch miljöteknik.

Kontaktperson
Mikael Tjernberg, personalchef
0660-330 319, mikael.tjernberg@miva.se
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