Rent vatten.
Ett jobb för livet.

Rent vatten.
Mitt liv.
NSVA är en av nordvästra Skånes viktigaste
stöttepelare. Rent vatten är både en nödvändighet
och drivkraft i det moderna Sverige och det är
vårt ansvar se till att det förblir på det sättet.
Bolaget bildades 2009 ur ett antal kommuners
VA-verksamheter och idag ägs vi gemensamt
av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona,
Svalöv och Åstorp. Vi har gjort det till vår sak att
växa och bredda bolagets kompetens. Det är i
grund och botten vårt jobb att stå rustade för
att möta vattenbranschens utmaningar.
Varje dag ser vi till att det kommer rent vatten
ur kranen hos 230 000 invånare och företag i
nordvästra Skåne. Dygnet runt, året om. Via ett
nästan 500 mil långt ledningsnät levererar vi
dricksvatten, samt tar hand om dagvatten och

spillvatten. Efter användandet ansvarar vi för
renandet av vattnet innan det släpps ut igen
från reningsverken.
Vi som jobbar på NSVA vet att vi har ett av de
viktigaste jobben som finns. Vår uppgift kräver
inte bara bästa möjliga kompetens, utan även ett
stort personligt ansvar från var och en av oss.
Oavsett vilket uppgift du har hos oss, så är du
en viktig del i det pussel som gör att vi kan
leverera det samhället behöver. Genom en aktiv
dialog och ett effektivt kunskapsutbyte lägger
vi grunden för ett företag där arbetsglädjen är
lika viktig som specialistkunskaper.
På ett personligt plan kan jag ärligt säga att
vatten alltid har varit viktigt för mig. Min pappa
är VA-chef, så det var en naturlig del av min uppväxt. Idag vet jag att vatten är mitt liv.
Efter att ha läst väg och vatten i Lund jobbade
jag några år på VA-verket i Malmö och sedan
på VA SYD som avdelningschef innan jag
började som VD på NSVA 2011.
Nu behöver man ju inte födas in i branschen för
att trivas och utvecklas här. Det viktigaste är att
du förstår med vilken respekt vi ser på genuin
kunskap, glädje och yrkeskompetens. Då är du
också redo att jobba med en av våra viktigaste
naturresurser, vatten.

Ulf Thysell, VD

Med vänliga hälsningar
Ulf

Lars Horrdin, 28 år, VA-ingenjör
”Det första jag upptäckte när jag började jobba
hos NSVA var den goda stämningen. Här finns
såväl stor erfarenhet som yngre kollegor, och
flera specialister.”
Direkt efter studierna började Lars på NSVA. Nu
arbetar han som VA-ingenjör inom ledningsnät. Där
utreder han bland annat översvämningar och håller i
projekt vid nyläggning av ledningar.
– Jag tillbringar 80 procent av tiden på kontoret och
20 procent ute på fältet. Det är ett fritt arbete. Det
gillar jag.

Maria Karlsson Green, 29 år, VA-ingenjör
”Det är ett spännande arbete. Jag är ju delaktig
i både stadsplanering och utveckling av hållbara
städer.”
Maria är civilingenjör inom Ekosystemteknik, med
inriktning mot vattenresurshantering. Hon började
på NSVA direkt efter studierna och idag arbetar hon
med utredningar om ledningsnät, framtagande av
detaljplaner samt dagvattenfrågor.
– Det är väldigt god stämning på NSVA. Här hjälps
alla åt och vi lär oss så mycket av varandra. Det finns
också stora möjligheter att påverka sin arbetsinriktning.

Rent vatten.

Vårt uppdrag.

Camilla Karlsson, 30 år, processansvarig
”Vardagliga beslut på ett reningsverk får stora
miljöeffekter. Att arbeta med att rena vatten är
att arbeta för en hållbar framtid.”

Adis Dzafic, 26 år, VA-projektör
”Som konsult är du oftast bara delaktig i
avskilda projektdelar men på NSVA arbetar jag
med hela projekt. Det gör projektstyrningen
bättre och att arbetsglädjen ökar.”

Efter civilingenjörsexamen inom Ekosystemteknik
började Camilla på traineeprogrammet Skåne Nordväst
och fortsatte sedan som VA-ingenjör i Landskrona.
När NSVA bildades blev hon anställd i bolaget och
numera är hon processansvarig inom avloppsrening.
– Det är ett arbete med stort ansvar. Att följa
verksamheten från start till mål gör att man ser en
direkt koppling mellan teori och praktik. Och jag gillar
verkligen miljöaspekten, skillnaden vi gör.

Adis är högskoleingenjör med inriktning på väg- och
trafikteknik. Efter att ha arbetat som konsult sökte
sig han till NSVA för att få helhetsperspektivet.
– Jag arbetar med att upprätta bygghandlingar i alla
typer av VA-arbeten. Arbetet utförs huvudsakligen på
kontoret, men innehåller även fältarbete som platsbesök, mätningsarbeten och teknikmöten.

Välkommen
till NSVA!

Ex-jobb,
praktik eller
trainee?

Vi på NSVA söker alltid efter duktiga medarbetare som har ett särskilt intresse för vatten
och modern teknik.

Praktik
Möt en inspirerande arbetsgivare under din
utbildning. Vi tar gärna emot praktikanter om
det finns möjlighet.

Några av yrkesgrupperna som arbetar hos
oss är VA-ingenjörer, VA-projektörer, processingenjörer, kart- och GIS-ingenjörer, elektriker,
laboratorietekniker, drifttekniker och rörnätstekniker.

Trainee
Vi är en stolt samarbetspartner till Familjen
Helsingborgs traineeprogram och har haft flera
trainees hos oss. Vi ser det som ett gott betyg
att flera av dem har stannat kvar.

Goda utvecklingschanser och en generationsväxling gör att vi har en viss personalrörlighet
och därför behöver rekrytera nytt folk emellanåt.
Håll koll på nsva.se där vi annonserar lediga
tjänster. Vi tar gärna emot spontanansökningar.
Har du frågor är du välkommen att kontakta mig
på kristina.bagge@nsva.se
Med vänliga hälsningar
Kristina

Kristina Bagge, personalchef

Ex-jobb
Gör ditt examensarbete på NSVA och upplev
en bubblande arbetsplats i ständig utveckling.
Vi ställer gärna upp och hjälper till i den mån vi
kan. Har du en idé om vad du vill fördjupa dig i,
så hör av dig till oss.
Exempel på ex-jobb är:
• Dagvatten som resurs för stadens mötesplatser
• Resurs eller bara reningsverk
• Biogasproduktion av avloppsvatten
Är du intresserad av att göra ex-jobb, praktik
eller att vara trainee hos oss? Hör av dig till oss
på jobb@nsva.se eller läs mer på nsva.se

Rent vatten.
Ett jobb för livet.

Kontakt
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Box 2022
250 02 Helsingborg
Tel 010-490 97 00
E-post jobb@nsva.se
www.nsva.se
facebook.com/nsvaab

