
VA-chef till Laxå Vatten AB 
 

Välkommen att utvecklas med oss 
Som VA-chef ansvarar du för den kommunala VA-verksamheten i Laxå kommun. VA-verksamheten 

omfattar hela vattentjänsten, alltifrån kundfrågor och planering till drift, underhåll, förnyelse och VA-

utbyggnad. Systematisk uppföljning samt att arbeta med att förbättra och effektivisera 

verksamheten är en del av uppdraget. 

Ditt uppdrag 
Din roll som chef för verksamheten är strategisk, du har personal- ekonomi- och verksamhetsansvar. 

Som VA-chef lyder du under VD och tar fram underlag till styrelsen. Du är delaktig i hela bolagets 

strategiska utvecklingsarbete. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom 

området, i arbetet ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med 

medborgarna i fokus. Du samverkar även med fackliga organisationer och andra interna och externa 

parter.  

Uppdragsgivare: Laxå Vatten AB 

Ort: Laxå  

Omfattning: Heltid 

Skicka din intresseanmälan till leopold.vilhelmsson@vajobb.se  

 Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.  

För information: Leopold Vilhelmsson på 072-382 70 97 

 

Vi söker dig med  
Vi söker dig med coachande ledarstil som kan entusiasmera och bjuder in till dialog för att skapa 

delaktighet.  Du uppmuntrar till ett arbetsklimat som präglas av kreativitet och innovativa lösningar. 

Du ska vara resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på 

frågorna. Som person är du trygg, har god självkännedom och mod att agera efter din egen 

övertygelse. Du ska kunna skapa förtroende, ha god samarbetsförmåga och ett starkt engagemang.  

 

Kvalifikationer 

 eftergymnasial utbildning med inriktning mot VA eller har på annat sätt förvärvat 

motsvarande kompetens 

 erfarenhet av VA-frågor inom kommunal verksamhet 

 erfarenhet av att arbeta i en kommunalt styrd organisation 

 god förståelse för bolagsekonomi, budgetarbete 

 mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift 

 goda IT-kunskaper 

 körkort B 

 

mailto:leopold.vilhelmsson@vajobb.se


Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.  

Organisation-/företagsbeskrivning 
Laxå Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag, som i första hand är huvudman för Laxå kommuns 

vatten- och avloppsverksamhet. Utöver detta levererar bolaget vatten och renar avloppsvatten från 

Mullhyttan i Lekebergs kommun. Bolaget har också ett kommunalt uppdrag kring nedlagda deponier 

där sluttäckning är ett huvuduppdrag. För övrigt har bolaget en nära samverkan med övriga 

kommunala bolag och kommunen. Antalet anställda är 7 st. 

 


