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Renhållningsarbetare till Boxholmsteknik 
 
AB Boxholmsteknik ansvarar för verksamheterna vatten och avfall i Boxholms kommun. 

Bolaget är ett dotterbolag till AB Boxholmshus och ägs av Boxholms kommun. AB 

Boxholmshus äger och förvaltar bostäder samt lokaler inom kommunen och omsättningen för 

koncernen utgår till drygt 80 mkr. 

AB Boxholmsteknik är det lilla bolaget med de stora resurserna och kompetensen när det 

gäller att lösa avloppsbekymmer som kan ge källaröversvämningar eller om det saknas 

vatten på grund av vattenläcka. Effektiv sophantering och återvinning av matavfall samt en 

återvinningscentral där vi tar emot och behandlar ditt avfall som du vill bli av med. Helt enkelt 

vardagsnära tjänster som bara ska fungera, det är Boxholmsteknik. 

 

Om jobbet 

Som renhållningsarbetare på Boxholmsteknik är du i huvudsak delaktig i arbete på vår 

återvinningscentral samt sopinsamling i kommunen. Du kommer att ingå i en grupp om fyra 

medarbetare som roterar på återvinningscentralen och sopinsamlingen. 

I den här rollen möter du våra kunder dagligen och den service du ger avspeglar sig på 

resten av verksamheten. Du är vårt ansikte utåt. 

Du kommer att bli en viktig del i vår grupp där vi ibland har intensiva dagar samt också har 

mycket roligt tillsammans. Arbetet kommer att variera och du får stor frihet under ansvar. 

Trivs du i en omväxlande roll där du får chansen att utföra fysiskt arbete är det här helt rätt 

utmaning för dig.  

Vi är på vatten och avfallsavdelningen totalt tio anställda. Det är viktigt att vi ställer upp för 

varandra i gruppen och kan ta oss an nya uppgifter likväl som att hugga i när det gäller.  

Du kommer över tid att ingå i vår jourgrupp och därmed VA-beredskap omkring var sjätte 

vecka.  

Vi erbjuder friskvård i form av gymkort. 

 

Det här är du 

Vi söker dig som är självgående, strukturerad och positiv. Du är pålitlig, ansvarsfull och 

social samt mycket serviceinriktad. För oss är det en självklarhet att alla medarbetare är med 

och bidrar till ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet. Vi ser också mycket 

positivt på din förmåga att prioritera smart, vara stresstålig och enkelt kunna skifta mellan 

olika arbetsuppgifter.  

B- och C-körkort är ett krav. 

Det är meriterande om du har jobbat med liknande arbetsuppgifter samt att du har vana av 

att köra lastmaskin. 

Du har bra språkkunskaper i svenska i både tal och skrift. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. 
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Ansökan 

Välkommen med din ansökan senast 22/9. Ansökan skickas till info@boxholmshus.se. Märk 

ansökan ”Ansökan renhållningsarbetare”. Intervjuer hålls löpande så vänta inte med att 

skicka in din ansökan. 

 

Kontakt 

Vill du veta mer om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta Dennis Allvin, VA-

/avfallschef, 0142-895 52.  
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