
Trainee norra Norrland – Väg och vatteningenjör 
Traineeprogrammet är en gemensam satsning av fyra kommuner i norra Sverige. Att vara trainee 

innebär 12-månaders anställning med 80 % jobb och 20 % kompetensutveckling och en mängd 

erfarenheter som du har nytta av i ditt framtida yrkesliv. Vi söker dig som kommer ha fullt 

engagemang under programtiden, öppenhet och vilja att se och lära dig verksamheten i kommunen. 

Detta är ett samarbete mellan fyra kommuner: Piteå, Skellefteå, Kramfors och Örnsköldsvik. Ansökan 

skickas till traineenorranorrland@ltubusiness.se. För samtliga platser gäller att: 

 Din akademiska examen får vara högst 4 år gammal när traineeprogrammet startar i höst. 

 Du är beredd att ta dig an kvalificerade uppgifter, ta ansvar och kan arbeta både självständigt 

och tillsammans med andra.  

 Du är målinriktad med ambitioner att utvecklas och har en stark vilja att vara med och bygga 

morgondagens samhälle.  

 Du är engagerad, initiativrik och har stort kundfokus. 

Väg och vatteningenjör till Örnsköldsviks kommun 
Örnsköldsvik kännetecknas av det utvecklingsfokus som präglar kommunen och det lokala 

näringslivet. Här finns viljan att samverka och en framtidstro, där nya företag startas och 

byggkranarna snurrar. 

För Örnsköldsviks kommun är medborgarnyttan vår gemensamma ledstjärna. Vi främjar god 

arbetsmiljö och hälsa, så att våra medarbetare känner både engagemanget och glädjen i att få jobba 

med och för människor i Sveriges viktigaste jobb. 

Anställningsform 
Allmän visstidsanställning, heltid. Projekttid: 2017-09-01 tom 2018-08-31. 

Arbetsuppgifter 

Avdelningens verksamhetsområde omfattar gator, vägar, broar, kajer, trafik, parkering, 
parker, kommunens skogar, kollektivtrafik, skolskjuts samt upplåtelse och tillståndsgivning. 
Enheten Strategisk planering arbetar som en stödfunktion till övriga enheter inom 
avdelningen, men även till andra avdelningar inom kommunen. Vi planerar, projekterar, 
utreder, projekt- och byggleder och arbetar med tillståndsgivning inom 
verksamhetsområdet. 
 
Som traineeingenjör kommer du att få arbeta med planering och projektering inom 
verksamhetsområdet och vara ett stöd till den egna organisationen. Enheten är även en 
remissinstans i bygglov och planarbetet, där du kommer att delta som Trafik- och 
parkavdelningens representant vid behov.   
 
Du kommer att få vara med och påverka framtidens Örnsköldsvik genom ditt arbete. Vi 
erbjuder flexibel och stimulerande arbetsmiljö i fina lokaler, samt goda möjligheter till 
fortbildning. Trafik- och parkavdelning prioriterar arbetsmiljö och förbättringsprocessen, vi 
vill alltid bli lite bättre. 
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Kvalifikationer 
Vi söker dig som är högskoleingenjör (anläggning, väg, bro) eller civilingenjör (väg och vatten, bro och 

anläggning eller motsvarande inriktning). 

Bifoga personligt brev, cv och gärna ditt examensbevis. 

Upplysningar 
Magnus Granath, Enhetschef Strategisk planering, 0660-884 09 

För allmänna frågor om Trainee norra Norrland, Anna Dahlberg, koordinator, 070-913 15 50 

Fackliga företrädare 
Vision, Pia Viklund, 0660-885 70 

Sveriges Ingenjörer, Ann-Charlotte Edholm, 0660-884 00 

Tillträdesdag 
2017-09-01 

Sista ansökningsdag 
2017-04-25 

Annonsplan och köp av annonsplatser är redan gjorda och vi är därför inte i behov av köp av fler 

annonsplatser eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. 

 

 


