
 

 

Wessman Barken Vatten och Återvinning AB (WBAB) är ett nybildat driftbolag som ägs av 

Ludvika kommun och Smedjebacken Energi & Vatten AB. Bolaget ansvarar att leverera friskt 

dricksvatten, rena avloppsvattnet och ta hand om avfallshantering på ett långsiktigt effektivt och 

klimatriktigt sätt. Bolaget ska ha en aktiv roll i samhällsbyggnaden och vara i framkant när det 

gäller VA- och återvinningsfrågor. Driftbolaget beräknas omsätta runt 120 miljoner kronor och har 

ca 60 anställda med verksamhet i båda kommunerna. Ledningskontoret är placerat i Smedjebacken.  

Vi söker en drifttekniker inom vår avdelning Rening 

Vi söker dig som vill bidra till den förändringsresa som WBAB nu påbörjar. Som drifttekniker på 
våra reningsverk ingår du vår VA-verksgrupp, som ansvarar för drift och underhåll vid våra verk. I 
arbetsuppgifterna ingår driftövervakning och uppföljning av anläggningarnas funktion och du har i 
uppdrag att övervaka reningsprocessen. Vi arbetar med tillsyn, förebyggande underhåll, 
driftoptimering, reparation och ombyggnad. 

Tillsammans med kollegorna ansvarar du för att avhjälpa tekniska störningar som uppkommer. I 
tjänsten ingår beredskap för VA-verken. Vid beredskapstjänstgöring arbetar du självständigt varvid 
många egna beslut måste kunna tas. 

Du arbetar i en ”liten/stor” organisation med stort eget ansvar och har möjlighet att påverka och 
planera arbetet. Arbetet är självständigt, men kräver flexibilitet och god samordning med övrig 
personal.  

Placering är Bylandets reningsverk, Smedjebacken, men du skall vara beredd att arbeta på övriga 
verk inom WBAB (Ludvika – Smedjebacken).  

Din profil 

Vi söker dig som är utbildad drifttekniker, driftmaskinist eller annan utbildning som av 
arbetsgivaren bedöms likvärdig. Vi ser det som en naturlig del att du är intresserad av ny teknik, 
miljö- och kvalitetsfrågor då detta är en viktig del av arbetet.  

B-körkort är ett krav. 

Som person beskriver du dig själv som problemlösare, serviceorienterad och initiativrik och du 
gillar att arbeta praktiskt. Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten. 

Ansökan 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. 
 
Eventuella frågor om tjänsten kan besvaras av närmaste chef Lars-Erik Gustavsson tfn.  
0240 – 309 15 eller VA chef Tommy Norgren tfn. 0240 – 309 21. Vi vill ha din ansökan senast 
5/8. Ansökan skicka till madelene.johansson@wbab.se, märkt ”Drifttekniker Bylandet”.  
 
Facklig representant Inger Knutsson, Vision 0240 – 309 22 och Bengt Eklund, Kommunal,  
0240 – 309 14.   
 
Välkommen med din ansökan! 
 
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt 
kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 
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