
 

 

 

 

 

Som VA-utvecklare leder du det etablerade VA-samarbetet mellan elva 
kommuner och Ålands Vatten Ab. Arbetet leds av en styrgrupp och sker i 
samråd med förman och kollegor inom vattenbolaget. VA-samarbetets 
huvudmål är att skapa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och 
avloppsvattenhantering innan år 2030. För att uppnå målet drivs en rad 
olika utvecklingsfrågor och projekt som utgår från en årsvis upprättad 
verksamhetsplan. Den kommunala VA-sektorn är i en spännande 
utvecklingsfas vad gäller digitalisering, lagstiftning och 
kretsloppsanpassning. Följande är ett urval av arbetsuppgifter som berörs, 
utvecklingsprojekt för VA-ledningsdata, utvecklingsprojekt för VA-
kretsloppsfrågor, uppdatering av VA-plan och årliga nyckeltalsrapporter, 
utvecklingsprojekt för kommunala vattenmätare, förankring av VA-
samarbetet samt bistå i arbetet med VA-tjänstlag. Utöver det ingår 
handledning av sommarresurser, omvärldsbevakning samt handräckning åt 
kollegor i deras arbetsuppgifter. Arbetsplatsen är vid Ålands Vatten Ab:s 
kontor i Dalkarby, Jomala. 

VA-UTVECKLARE 

med projektledaransvar 

ÅLANDS VATTEN AB är ett kommunägt aktiebolag 
med nio anställda som producerar och levererar 
dricksvatten av hög kvalité till drygt 75% av Ålands 
befolkning. Årlig vattenproduktion drygt 2.200.000 m3. 
Bolaget har till ändamål att på allmännyttig bas och 
enligt sunda ekonomiska principer bygga och driva 
anläggningar för att tillgodose såväl enskilda 
konsumenters som industriella och andra företags 
vatten och avloppsbehov. Ålands Vatten Ab har sedan 
år 2016 uppdraget att, i samråd med kommunerna, 
utveckla arbete inom VA-sektorn på Åland. 

 

Då vår nuvarande anställda lämnar Ålands Vatten för andra uppdrag söker vi en ny  



Kvalifikationer 
 
Vi söker dig som har ett stort intresse av VA-området och vill vara med och 
lösa de utmaningar som vi ställs inför. Du har erfarenhet av projektledning 
samt förmåga att jobba självständigt och systematiskt med flera parallella 
projekt. Du är duktig på att uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift 
och kan föra god dokumentation över ditt arbete. Eftersom du kommer att ha 
mycket kontakter mot andra organisationer är det viktigt att du har god 
samarbetsförmåga samt har lätt för att se helheten inom det område du 
verkar. 

För att få de bästa förutsättningarna söker vi dig som har lämplig utbildning 
på universitets- eller högskolenivå inom ämnen som väg- och vatten, 
samhällsbyggnad eller inom annat område som vi bedömer likvärdigt. Har du 
exempelvis en bakgrund inom hydrologi, geovetenskap, miljövetenskap eller 
biologi ser vi också det som mycket intressant. Vi ser gärna att du varit 
verksam i yrkeslivet minst några år och B-körkort är ett krav.  

 

Anställningen är tillsvidare och på heltid och börjar under mars 2023. 
Prövotiden är fyra månader. 

För ytterligare information kontakta VD Christian Nordas +358 18 328626 
eller christian.nordas@vatten.ax. 

 

 

Välkommen med Din ansökan som ska vara oss tillhanda senast den 26 
januari 2023. 

Ansökan skickas elektroniskt till: 

VD Christian Nordas 

christian.nordas@vatten.ax 

 

 


