
RE
GI

ON
AL

 D
EL

 
SI

D 
2

ANTAL ANSTÄLLA
Vi är 170  personer som arbetar på våra fyra olika 
arbetsställen i Norrköping. 

YRKEN INOM NODRA
Avfallsingenjör, avfallstekniker, driftingenjör,  
drifttekniker, ekonom, eltekniker, kommunikatör, 
kundkommunikatör, laboratorietekniker, mektekniker, 
miljöarbetare, miljöingenjör, projektledare, styr- och 
reglertekniker, underhållsingenjör, utredningsingenjör, 
VA-ingenjör, yrkeschaufför.

NODRA.SE/JOBB
På vår webbplats kan du läsa fler intervjuer med 
medarbetare inom olika yrken på Nodra. Där hittar 
du också alla lediga tjänster hos oss. Finns det 
ingen tjänst som passar dig kan du skicka in en 
spontanansökan. 

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER
        nodra_ab

        NodraAB

        nodra-ab

ADRESS
Nodra AB
Box 85, 601 02 NORRKÖPING

Telefon: 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Webbplats: www.nodra.se
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ANTAL ANTÄLLDA
Vi är 150  personer som arbetar på våra fyra olika 
arbetsställen i Norrköping. 

YRKEN INOM NODRA 
avfallsingenjör, avfallstekniker, driftingenjör, 
drifttekniker, ekonom, eltekniker, kommunikatör, 
kundkommunikatör, laboratorietekniker, mektekniker, 
miljöarbetare, miljöingenjör, projektledare, 
styr- och reglertekniker, underhållsingenjör, 
utredningsingenjör, VA-ingenjör, yrkeschaufför

NODRA.SE/JOBB 
På vår webbplats kan du läsa fler intervjuer med 
medarbetare inom olika yrken på Nodra. Där hittar 
du också alla lediga tjänster hos oss. Finns det 
ingen tjänst som passar dig kan du skicka in en 
spontanansökan. 

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER
instagram.com/nodra_ab
facebook.com/NodraAB
linkedin.com/company/nodra-ab

ADRESS

Nodra AB
Box 85, 601 02 NORRKÖPING

Telefon: 011-15 36 00
E-post: kundservice@nodra.se

Webbplats: www.nodra.se

NODRA

“En skön variation i arbetsuppgifter”
Emma Fälth, utredningsingenjör

Älska vardagen.  
Jobba för framtiden.

Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha  
en bra vardag. Vi ser till att de har ett 
stabilt bredband, rent vatten i kranen, att 
avloppsvattnet renas och att avfallet tas 
om hand. 

Vi är 170 medarbetare som varje dag, året 
om, ser till att viktiga funktioner i samhället 
fungerar på ett bra och hållbart sätt. 

Vill du också bidra till bra vardagar   
och ett hållbart samhälle i framtiden? 
Välkommen till Nodra.

nodra.se/jobb

Emma har pluggat till civilingenjör 
i teknisk biologi och samtidigt 
sommarjobbat på Nodra. Nu jobbar hon 
på heltid med att hitta lösningar för en 
smartare rening av avloppsvatten.

Varför valde du VA-branschen? 
Jag tycker det är en superspännande bransch, främst  
för att den innehåller så pass många olika delar och 
områden man kan jobba med. Tänk bara på vårt avlopps
reningsverk, där använder vi både kemi, biologi och flera 
olika tekniska lösningar för att rena vårt avloppsvatten.

Vad är det roligaste med ditt jobb? 
Utmanande och varierande arbetsuppgifter, men också  
att få möjligheten att bidra till att vi jobbar mot att vara 
mer och mer klimatsmarta genom att effektivisera och 
förbättra.

Vad är en bra vardag på jobbet för dig? 
En skön variation i arbetsuppgifter blandat med mycket 
bollning med mina erfarna och kompetenta kollegor om 
frågor och lösningar.


