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Melleruds kommun söker Drifttekniker energi och 

ventilation 
I tjänsten ingår även fastighetsskötsel  
 

Melleruds kommun är en del av landskapet Dalsland och har cirka 9000 invånare. 
Småskaligheten med expansivt näringsliv samt mycket goda boendemiljöer präglar kommunen. 
Vi har ett rikt friluftsliv med Kroppefjäll i väster och innanhavet Vänern i öster. 
 
Fastighet- och fjärrvärmenheten är organiserat under Samhällsbyggnadsförvaltningen och vi 
ansvarar för de kommunala fastigheterna och lokalerna i kommunen samt för kommunens 
panncentraler. Vi behöver förstärka enheten och söker nu en erfaren Drifttekniker inom energi 
och ventilation. 
 
Fastighet- och fjärrvärmenheten består av 17 medarbetare och vi erbjuder Dig ett omväxlande 
arbete där du kommer ges möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. 
 
Arbetsuppgifter 
Energiarbetet innebär att du driver det långsiktigt strategiska energiarbetet, leder 
energieffektiviseringsprojekt, följer upp resultaten samt ansvarar för att verksamhetens 
energiarbete sker på ett effektivt sätt. Vid större projekt görs arbetet tillsammans med inhyrd 
konsult. 
 
Som drifttekniker ansvarar du också för löpande drift och underhåll av 
ventilationsanläggningarna. Du utför injusteringar av luftflöden samt mindre reparationer som 
utbyte av fläktmotorer med mera. Du kommer även att vara ansvarig fastighetsskötare i några 
av våra byggnader. 
 
Kvalifikationer 
Du som söker ska ha lämplig utbildning eller erfarenhet till tjänsten. Du bör ha kunskap inom 
energieffektivisering och optimering. Du bör även ha goda kunskaper om ventilationssystem, 
service, injustering, styr och regler. Det är meriterande om du har behörighet att utföra OVK. 
 
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt ha god läsförståelse i engelska. 
Vidare ska du ha datakunskaper i Office-paketet. B-körkort är ett krav. 

Då du vid behov kommer att delta i schemalagd beredskap är det nödvändigt att du bor i eller 
nära Mellerud. 

Som person är du positiv, initiativrik och kan arbeta både självständigt och i grupp. Det är 

viktigt att du har ett tekniskt och praktiskt intresse. 
 
 
Upplysningar 
Peter Mossberg, chef Fastighet- och Fjärrvärmeenheten 
Tel. 0530-181 89 Mail: peter.mossberg@mellerud.se 
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Ansökan 

Ansökan med personligt brev och CV ska vara kommunen tillhanda sista ansökningsdagen till 
samhallsbyggnads@mellerud.se. Ange referens: ”Drifttekniker”.   
 
Alternativt till: 
Melleruds Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 464 80 Mellerud.  
Vi skickar inte tillbaka eventuellt insända betygskopior.  
 
Anställningsform Tillsvidareanställning 
Anställningsomfattning  60-100% 
Tillträdesdag  Enligt överenskommelse 
Lön   Individuell lönesättning, ange löneanspråk 
Fackliga företrädare  Nås via kommunens växel 0530–18000 
Publicerat   2022-01-27 
Sista ansökningsdag  2022-02-20 
 
 
Välkommen med din ansökan! 
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