Svenskt Vatten söker Projektledare VA
Brinner du för hållbarhetsfrågor, är skicklig projektledare och drivs av
förändringsarbete? Då vill vi att du kommer och växer med oss på Svenskt Vatten.
Arbetsområden
Dina viktigaste arbetsområden blir att utveckla, leda och driva projekt och olika typer av
förändringsarbete som möjliggör att Svenskt Vatten uppnår målen i nya verksamhetsstrategin.
Arbetet innefattar även förändringsledning genom att medverka i utvecklingen av vårt interna
arbetssätt mot processorientering. Du kommer genomföra utredningsuppdrag av skiftande karaktär
inom Vattentjänstenheten som tex. följa upp och utveckla hållbarhetsaspekter avseende
biogasproduktionen vid svenska reningsverk och vidareutveckla branschens statistiksystem (VASS) så
att medlemsorganisationerna får förbättrade förutsättningar för sitt benchmarkingarbete. Arbete
med att bistå utbildningsenheten när det gäller aktualisering och utveckling av branschens
kompetensbehov samt förnyelse av utbildningsmaterial och utbildningar.

Kompetens och bakgrund
Vi tror att Du har dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra framgångsrika
projekt. Du har erfarenhet och triggas av att jobba med ständiga förbättringar och
förändrings- och processarbete. Din akademiska bakgrund är förmodligen inom teknik med
mångårig arbetslivserfarenhet som projekt/förändringsledare, handläggare eller utredare
inom de kommunala vattentjänsterna. Du förstår och ser hela processen från råvatten till
återföring av näringsämnen.
På det personliga planet är du handlingskraftig och lösningsorienterad. Du är lätt att umgås
med och är bra på att knyta och hantera många och varierande relationer. Du har hög
leveranssäkerhet och arbetar snabbt samt har mycket god förmåga att tänka strategiskt. Du
är en god skribent både på svenska och engelska och är bekväm med att tala inför grupper.
Svenskt Vatten
Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter
och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha
friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster.
Tjänsten och ansökan
Vårt kontor är beläget vid Alviks Strand i Stockholm. Läs gärna mer om oss
på www.svensktvatten.se
Skicka ansökan till VD Pär Dalhielm och/eller kontakta honom på 08-506 002 04
svensktvatten@svensktvatten.se för mer information om arbetet. Vi arbetar löpande med
rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

