
Øyer   
kommune 
Øyer kommune har ca. 5 100 innbyggere, og er den sørligste kommunen i 
Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i kommunen er positiv. Øyer har vært 

en tradisjonell primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. I de seinere 
år har både kommunen og reiselivsnæringen hatt en rivende utvikling. Kommunen har en fin 
natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a. Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I 
kommunen er det et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et felles arbeidsmarked med 
nabokommunene, spesielt Lillehammer. Vi har god barnehagedekning, pensjonsordning, 
fleksitid og godt arbeidsmiljø 

 

Enhetsleder VVA 

Arkiv id: 17/890 

Det er ledig 100 % fast stilling som leder for enhet Veg, Vann og Avløp (VVA) fra 

1.9.2017. 

Øyer kommune, sektor for plan- og utvikling, enhet VVA har ansvar for all drift og vedlikehold av 

VA-tekniske anlegg og kommunale veger. I tillegg kommer overordnet planlegging da kommunen står 

overfor en omfattende utbygging innenfor vann- og avløpssektoren. Kommunens enhet for Utbygging 

har ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter/ledningsanlegg. 

Kommunen drifter ca. 120 km med ledningsanlegg og ca. 40 tekniske installasjoner som 

høydebassenger og avløpspumpestasjoner, samt ca. 40 km kommunale veger. 

Enheten har 3 driftsingeniører, 5 driftsoperatører og en deltidsstilling med ansvar for kommunale 

gebyrer. 

Stillingen innebærer faglig oppgaveløsning/ledelse, personal- og økonomiansvar. Stillingen 

rapporterer til sektorsjef for plan- og utvikling. 

Til stillingen søker vi en handlekraftig person med minimum 3-årig ingeniørutdanning innenfor 

fagfeltet vann- og avløp. Det er ønskelig med erfaring fra offentlig virksomhet, gjerne med økonomi- 

og ledererfaring. Relevant erfaring kan erstatte krav om formell utdanning.  

 

Den vi søker må ha evne til samarbeid, kunne arbeide selvstendig, vise initiativ og ta avgjørelser, vise 

serviceinnstilling, være kreativ samt mål- og resultatorientert og ha gode skriftlige og muntlige 

framstillingsevner. Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

 

Søkere må stille egen bil til tjenestekjøring og ha førerkort kl. B. 

 

Vi tilbyr en arbeidsdag med utfordrende, selvstendige og varierte arbeidsoppgaver. Øyer kommune har 

dyktige og engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi kan tilby en god pensjonsordning, 

fleksitid, fast bilgodtgjøring, kjøregodtgjøring etter statens satser og telefonordning. 

Konkurransedyktige lønnsvilkår med avlønning etter avtale iht. utdanning og erfaring. Kontorplass i 

Øyer rådhus. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til konstituert enhetsleder Per Georg Svingen,  

tlf. 61 26 81 48/90 70 46 04 

 
Øyer kommune benytter elektronisk søknadskjema, dette finner du under Ledige stillinger på 

www.oyer.kommune.no   

Utfyllende CV kan vedlegges. Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men 

legges fram ved evt. intervju.  Søknadspapirer returneres ikke. Søkerlisten vil være offentlig med 

mindre spesielle forhold kan dokumenteres iht. Offentleglova. 

 

http://www.oyer.kommune.no/


Søknadsfrist:  5.5.2017 


