Brändö kommun
Kommuntekniker Brändö
Brändö kommun lediganslår en tjänst som kommuntekniker på heltid. Tjänsten innefattar att leda
och arbeta med kommunens tekniska och allmänna infrastruktur, byggnader och fast egendom samt
tillse att verksamheten är ekonomisk och effektiv enligt budget. Kommunteknikern föredrar och
arbetar i nära samspel med byggnadstekniska nämnden.
Teknikern disponerar minst halva tiden för praktiskt arbete i kommunens fastigheter och med
infrastruktur.
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Bereda, föredra samt ansvara för förverkligande av de ärenden inom ansvarsområdet som
byggnadstekniska nämnden ansvarar för.
Följa med utvecklingen inom förvaltningsområdet och göra nödvändiga utvecklingsförslag.
Övervaka och ansvara för skötseln av kommunens fastigheter, bryggor, vatten – och
avloppsnät, markområden och vägar.
Regelbundet gå igenom checklistor för fastigheterna
Arbetsledare för fastighetsskötaren och den städpersonal som arbetar inom ansvarsområdet.
Föra logg över utförda arbeten och planera för förebyggande underhåll.
Vara väl insatt i och ansvara för driften av kommunens värmesystem, ventilationssystem och
reningsverk.
Inneha ett jouransvar för värme- och reningsverk.
Kunna leda och utföra normalt underhåll på kommunens arbetsmaskiner.
Ansvara för att avfallshanteringen fungerar inom kommunen.
Ansvara för och leda emottagande av återvinningssopor i kommunens depå på Korsö.
Hålla en bra dialog med respektive avdelningsförman inom de olika ansvarsområdena.
Ansvara över att brandbil, patienttransportbil samt övrig räddningsutrustning är i skick.

Förutom uppdrag ute på fältet ingår också budgetplanering och uppföljning i samråd med
byggnadstekniska nämnden och ekonomichefen, samt vid behov även de övriga tjänstemännen.
Kravnivå: för tjänsten lämplig utbildning och/eller arbetserfarenhet.
Tjänsten kan sökas 1.7.2022-24.7.2022. Målet är att kunna tillsätta tjänsten redan i slutet av
sommaren.
Fritt formulerad ansökan och CV skickas till kommundirekor@brando.ax eller per post
Brändö kommun
Nottholmsvägen 71 A
22940 Åva
med rubriken ”kommuntekniker”.
Godtagbart läkarintyg över hälsotillstånd ska uppvisas innan tjänsten tillträds. Tjänsten besätts med
en prövotid om högst sex månader.
Lön enligt avtal.
För närmare information kontakta Egil Mattsson, kommundirektör, 050 546 7431 /
kommundirektor@brando.ax
Postadress
Brändö kommun
Nottholmsvägen 71 A
22940 Åva

Telefon
(018)56500

Telefax
(018)56504

E-post
komundirektor@brando.ax

