Vi söker Parkarbetare med inriktning mot offentlig miljö
till Gata/Parkenheten!
Melleruds kommun med ca 9300 invånare ligger naturskönt i Dalsland med närhet till vatten och skog
samt kort restid med tåg till Göteborg och Karlstad. Mellerud har ett rikt föreningsliv och en väl utbyggd
kommersiell och kommunal service.
Arbetsbeskrivning:
Som medarbetare inom Park har du tillsammans med driftledaren ansvar för parkverksamheten. Vanligt
förekommande arbeten är att utföra trädbeskärning, plantera/sköta om sommarblommor, rabatter och
perenner, sköta om lekplatser, badplatser, arbeta med våra vandringsleder/naturreservat mm. I arbetet
kan samordning med övriga enheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen bli aktuellt.
Du kommer att vara anställd under Gata/Parkenheten och ingå i ordinarie personalgrupp.
I arbetet kan beredskapstjänst komma att ingå. Du har även kontakt med entreprenörer och andra
företag som kommunen hyr in.
Vem är du:
Vi ser att du har lätt för att samarbeta, att vara noggrann, att kunna arbeta självständigt, att vara
drivande, flexibel och har förmåga till helhetssyn. Det är viktigt att du är en serviceinriktad person med
hög social kompetens, då arbetet innebär kontakt med våra kommuninvånare. I arbetet kommer du att
använda tekniska hjälpmedel så som dator och olika handverktyg.
Tjänsten innebär att köra olika slags maskiner såsom gräsklippare, snöröjningsfordon, traktorer med
slaghack mm.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Krav:
B-körkort för manuell växellåda.
Diplomerad utbildning inom parkarbete/grönyteskötsel eller längre erfarenhet av
parkarbete/grönyteskötsel som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Behärskar det svenska språket flytande i så väl tal som skrift.
God datavana.
Meriterande/utbildning:
Arbete på väg
Motorsågsutbildning
Röjsågsutbildning
Vana att fälla/beskära träd
Körkort för hjullastare
Löpande urval av kandidater samt provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsförhållande:
Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100% (Heltid)
Ansökan:
Sista ansökningsdag 2022-02-11
Samhällsbyggnadsförvaltningen

samhallsbyggnad@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:

Lön:
Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk.
Upplysningar:
Ev. frågor gällande tjänst så kan ni kontakta Patrik Storm på 0530-183 94 eller patrik.storm@mellerud.se
Fackliga kontaktpersoner nås via kommunens växel 0530-180 00.
Ansökan mailas till samhallsbyggnads@mellerud.se Märk med ``Parkarbetare´´
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