1(1)

Datum

2018-03-14

SOMMARJOBB
på Hässleholms Vattens laboratorium
Hässleholms Vatten är ett av Hässleholms kommun helägt bolag med uppgift att producera och leverera dricksvatten, transportera och rena avloppsvatten och avleda dagvatten för de ca 40 000 personer
i Hässleholms kommun som är anslutna till det allmänna VA-nätet.
Mer information om vår verksamhet hittar du på www.hassleholmsvatten.se.
Vi behöver en sommarpraktikant som ska utföra en laboratorieassistentents arbetsuppgifter under
perioden 18 juni - 10 augusti (8 veckor). Arbetstiderna är må-fre 07:00-16:00 och arbetet är förlagt till
Hässleholms reningsverk, Hovdalavägen 51, Sjörröd.
Du kommer att under de fyra första veckorna lära dig göra ackrediterade standardanalyser för utsläpps- och driftkontroll av våra anläggningar samt delta i viss provtagning i VA-system och vattendrag. Ackrediteringen innebär bl a att du jobbar mycket efter skrivna instruktioner och att vi utfärdar ett
labkörkort. Efter hand som uppgifterna prickas av i detta är du behörig att själv utföra dem och kommer
att göra detta på egen hand under de fyra sista veckorna. Även då kommer det förstås att finnas någon
som ansvarar för att allt fungerar och hjälper till om det inte gör det.
För att klara uppgiften vet vi att du behöver ha goda kunskaper i kemi, fysik och matematik. Du har
minst 3-årig naturvetenskaplig gymnasieutbildning. Högre studier inom naturvetenskap är meriterande.
Du bör förstås också ha intresse för dessa ämnen och kanske tänka dig en framtid inom den naturvetenskapliga sektorn.
Du bör vara en person med gott ordningssinne och förmåga att snabbt ta till dig skrivna och muntliga
instruktioner. Körkort för bil krävs.
Om du känner att du är rätt person för uppgiften ber vi dig skicka in en ansökan med CV och personligt
brev före 10:e april.
Du skickar din ansökan till hassleholmsvatten@hassleholm.se
Vill du veta mer om arbetet så kontakta lena.r.jonsson@hassleholm.se
eller ring Lena Jönsson, 0734-25 37 85.
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