
Vill du bidra till våra mest grund-
läggande och absolut nödvändiga 
samhällsfunktioner? Att jobba med 
vatten, avfall och avlopp är att jobba 
med framtidsfrågor. Uppsala Vatten 
och Avfall AB arbetar för ett hållbart 
Uppsala – med rent vatten, miljö-
säkra avlopp och effektiv avfalls- 
hantering, både idag och för att vi 
ska kunna leva i ett hållbart samhälle 
om 100 år. Det är både spännande 
och utmanade och vi behöver dig 
som vill arbeta med oss.

Vi hjälper Uppsala att växa
Uppsala Vatten arbetar med produktion  
av dricksvatten, rening av avlopps-
vatten, hämtning av hushållsavfall, 
produktion av biogas och återvinning 
av avfall. De som jobbar hos oss är  
engagerade och tekniskt kunniga. 
Som kommunalt bolag har vi unge-
fär 300 medarbetare och tillsammans 

sköter vi dagligen femton vattenverk, 
tretton reningsverk, en modern avfalls-
anläggning med deponi och en bio-
gasanläggning som producerar driv-
medel till bilar och bussar.
Uppsala kommun växer i snabb takt 
och redan år 2030 räknar vi med att 
vara 50 000 fler invånare än idag. I takt 
med befolkningen måste vi också bli 
smartare med resurserna, det är där-
för vi satsar på att vattenförbrukningen 
ska sjunka till 100 l per person och dag 
på lång sikt och vi jobbar med målet 
att minska avfallet med 25 % till 2025.

Mångfald av erfarenheter 
och bakgrunder 
På Uppsala Vatten finns många olika 
yrken representerade. Allt från drift-
tekniker, ingenjörer och ekonomer 
till chaufförer, kundtjänst och rörläg-
gare. Det är väldigt kul att jobba på en  
arbetsplats med en blandning av  

yrkesroller, kompetenser och personer. 
Bli inte förvånad om du hittar en tjänst 
som passar just dig. Med en ökad 
mångfald av erfarenheter och bak-
grunder vill vi skapa en kreativ och 
stimulerande arbetsplats.

Vill du göra ditt examens-
arbete på Uppsala Vatten?
Är du snart på väg ut i arbetslivet 
och har ett examensarbete som ska  
skrivas först? För oss är det ett  
utmärkt tillfälle att få lära känna dig 
och ta del av dina kunskaper och idéer.  
För dig är det en bra möjlighet att 
uppleva hur det är att jobba hos oss 
på Uppsala Vatten.
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ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 300 personer

YRKEN INOM FÖRETAGET
Arbetsledare, arbetsmiljö- och kvalitetssamordnare, drift-
tekniker, driftreparatör, driftingenjör, GIS-utvecklare,  
ingenjör inom styr- och reglerteknik, informatör, kart-
ingenjör, kemist, laboratorieingenjör, mätningsingenjör, 
miljöstrateg, projektledare, processingenjör, projektör, 
strateg, sektionschef, tekniker rörnät, utredningsingenjör,  
återvinningsarbetare, mm. 

UTBILDNING
Gymnasie, högskole- och universitetsutbildning.

ARBETA HOS OSS?
Håll utkik på vår webbplats, där publicerar vi alla 
lediga tjänster som kommer ut 
www.uppsalavatten.se/jobbahososs

FACEBOOK

          uppsalavattenochavfall

ADRESS
Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444
751 44  UPPSALA

Besök: Uppsala Business Park, Virdings Allé 32B  
 via vakten på Rapsgatan 7E
Telefon: 018-727 94 00 
E-post: jobb@uppsalavatten.se

Webbplats:  www.uppsalavatten.se

UPPSALA VATTEN


