
 
 

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och 

avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,5 miljoner stockholmare med rent och 

gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, 

företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. 

__________________________________________________________________ 
 

Projektledare vattenvård 
Projektledare och samordnare för Tyresåns vattenvårdsförbund  
 

Stockholm Vatten är en av fem medlemskommuner i Tyresåns vattenvårdsförbund där 
Förbundet arbetar för en god ekologisk och kemisk status i Tyresåns sjösystem i södra 
Storstockholm. Arbetet leds av en projektledare/samordnare som är anställd på Stockholm 
Vatten och Avfall men som arbetar på uppdrag av vattenvårdsförbundet via en politiskt vald 
styrelse och i nära samverkan med en arbetsgrupp med representanter från kommunerna i 
avrinningsområdet. 
 
Vi söker nu en projektledare och samordnare för tillsvidareanställning till denna tjänst. 
 

Arbetsuppgifter och utmaningar 

Du som projektledare/samordnare för vattenvårdsförbundet blir förbundets främste 
sakkunnige i vattenfrågor och kommer att ha ansvar för att leda och samordna arbetet, ta 
fram verksamhetsplan och budget. Du kommer driva projekt, planera och prioritera 
arbetsuppgifter, ansvara för ekonomisk administration och upphandling samt informera om 
Tyresån och förbundets arbete skriftligt och muntligt. 
 
Mer konkret kommer du att: 

− Leda och samordna förbundets arbete. 

− Planera och samordna förbundets miljöövervakning med fältarbete. 

− Följa upp Tyresåns miljömål och förbundets verksamhet i övrigt. 

− Administrera hemsida och sociala medier. 

− Ta fram nytt åtgärdsprogram 2022-2027. 

− Ta fram nytt miljöövervakningsprogram 2022-2027. 

− Revidera förbundets miljömål. 

− Skriva underlag på remisser som förbundet svarar på. 

− Samordna förbundets årsstämma.  
 

Omfattningen av heltidstjänsten fördelas idag till största delen (75 procent) i Tyresåns 
vattenvårdsförbund och resterade i Stockholm Vatten och Avfalls ordinarie verksamhet, 
t.ex. inom vattenvård eller VA-teknik. Fördelningen kan komma att förändras utifrån behov. 
 
I din tjänst kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning 
och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning. 
 

Personliga egenskaper 

Som person är du självgående och drivande. Du är prestigelös och gillar att växla mellan 
många olika typer av arbetsuppgifter, små som stora. Du har viljan och kompetensen att 
vara sakkunnig kring förbundets frågor såväl som organisatör/administratör. Du är 
strukturerad och helhetsorienterad samt har lätt för att samarbeta och kommunicera i såväl 
tal som skrift. 
 



 
Din bakgrund 

Vi vill att du har naturvetenskaplig/teknisk universitets- eller högskoleutbildning med 
inriktning på sötvattensmiljöer eller vattenvård/VA-teknik. Du har minst 2 års erfarenhet av 
projektledning och åtgärdsarbete med anknytning till övergödning, fysisk påverkan och 
miljögifter i vatten. 
 
Erfarenhet av miljöövervakning är starkt meriterande liksom erfarenhet av vattenförvaltning 
och av att arbeta i en politiskt styrd organisation samt om du har arbetat med GIS, 
direktupphandling eller VA. Du har även erfarenhet med att ta fram organisatoriska 
underlag som verksamhetsplan, budget samt att följa upp dem. 

 
Eftersom tjänsten innebär att du behöver ta dig mellan olika områden på ett smidigt vis är  
B-körkort ett krav. 

 

Dina frågor 

För ytterligare information om tjänsten kontaktar du teamledare Henny Samuelsson via 
mejl henny.samuelsson@svoa.se. 
 
Vid frågor kring Tyresåns vattenvårdsförbund kontakta Michael Wzdulski via mail 

michael.wzdulski@svoa.se. 

 

Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via 
Stockholm Vattens kundtjänst på telefon: 08-522 120 00.  
 

Din ansökan 

Låter det intressant? Skicka då in din ansökan via ”Jobba i stan” senast den 31 december 
2020.  
 

Mer om oss 

Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder 
dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett 
mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla 
arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. 
Stockholmsregionen är i dagsläget en av Europas snabbast växande regioner. 
Befolkningstillväxten tillsammans med klimatutmaningar och långsiktiga klimat- och 
hållbarhetsmål inom staden innebär stora krav på Stockholm Vatten och Avfalls 
verksamheter. 
 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 
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