Tjena

visst jobbar du på MSVA?

Ja precis
Anna här på
MittSverige Vatten & Avfall

Ahaaa, vad gör man där då?

Oj det finns jättemycket att
jobba med. Om jag vänder
på frågan, vad skulle du
vilja jobba med?

Vet inte riktigt, nått kul,
men jag tror inte ni har nått
som skulle passa. Ni håller
väll bara på med toalettvatten
och att hämtar sopor va?

Hahaha, nä inte riktigt, det
låter som att jag får berätta
lite mer om alla häftiga
grejer vi håller på med. Visste
du t.ex. att du kan vara med
och planera när det ska
byggas nya stadsdelar, att du
kan styra olika anläggningar
och mer än 300 mil vattenledningar via datorn
eller
vara med och skapa ett ännu
bättre kretslopp för alla som
bor här

Okej, men det verkar ju kul.
Hur mycket tjänar man?

Haha, det är ju lite beroende
på vad man gör, men i och
med att MSVA är ett
kommunalt bolag så är det
ett väldigt tryggt jobb.
Arbetsmiljö och att man mår
bra är väldigt viktigt och vi är
noga med lagar och regler
kring sånt. Man får även
friskvårdsbidrag.
Och kan använda en timme
i veckan till friskvård på
arbetstid, det är super! Sen
måste man ju vara ledig och
ta igen sig också, och här är
semester och lediga dagar
viktiga, det är aldrig några
problem.

Aha, bra att man kan träna,
det gillar jag. Är det nåt
speciellt du tycker man ska
plugga på gymnasiet för att
jobba hos er?

Förstår att det måste vara
svårt att veta vad man ska
plugga, men jag kan tipsa om
några alternativ för att jobba
med olika saker hos oss. För
vissa praktiska yrken kan du
läsa ett yrkesförberedande
program, med möjlighet att
söka jobb direkt efter
gymnasiet. Exempelvis eloch energiprogrammet,
industritekniska programmet
eller bygg- och
anläggningsprogrammet

Okej, vilka typer av jobb har
man då typ?

Du kan t.ex. jobba som
elektriker, rörläggare,
drifttekniker, maskinförare
eller på laboratorium för att
analysera prover,
och mycket mer såklart

Aja, då är jag med

Sen finns det jobb där man
läser vidare på universitet,
högskola eller yrkeshögskola
för att kunna söka en tjänst.
Det kan vara rörnätstekniker,
kommunikatör, ekonom,
utrednings- eller kartingenjör
för att nämna några.

Hmm, vad läser man på
gymnasiet innan det då?

Det finns inget som är ett
måste, men några bra
förberedande program är
natur, samhälle eller teknik.
Det som är skönt är att man
kan komma på senare vad
man vill jobba med. Så det
viktiga är ju att man läser
något som verkar intressant.

Ja, det är sant. Skönt
att veta att det inte är
kört om man råkar välja
fel till gymnasiet.

Nej herregud, det finns alla
möjligheter i världen. Vi är
många som fortfarande inte
vet vad vi ska bli när vi blir
stora

Vad finns det för jobb
där man får jobba med
datorer och teknik, jag
tycker det verkar
spännande

I alla yrken hos oss arbetar
man med datorer mer eller
mindre. Allt från att man tar
emot arbetsorderna i en
padda till att sköta
avancerade datasystem så
att vi kan leverera vatten och
därefter rena vattnet när det
är använt.

Nice.
Kommer det
finnas mycket jobb hos
er framöver, eller är det
inte så mycket som ska
byggas å så?

Jo, vi kommer att behöva
mycket folk framöver.
Sundsvall växer så det
knakar, och så verkar det
fortsätta. Och då behöver vi
finnas med i allt, från
planering till att se till att allt
funkar framåt. Vi har många
som är yngre hos oss redan
nu, och så är det många som
kommer att gå i pension de
närmaste åren.

Är det några särskilda
typer av jobb där det
kommer behövas folk?

Det kommer behövas
överallt, men som det ser ut
just nu är det två områden
där vi ser att vi kommer
behöva anställa. Det är
rörläggare och drifttekniker

Okej, vad gör man då?

Som rörläggare arbetar man
med drift och underhåll av
vattenledningsnätet. Minns
du, över 300 mil, så det är ju
ganska mycket rör att se
efter. Och när det byggs nytt
så blir det ännu mer rör som
ska kopplas läggas ner och
kopplas in.
Som drifttekniker jobbar
man mer med anläggningar
för vatten och avlopp. Man
ser till att de funkar som de
ska och sköter reparationer
och sånt. Anläggningar som
vi har är vatten- och
avloppsverk, pumpstationer
och vattenreservoarer.

Aha, nu är jag med.
Då har jag lite bättre
koll, tack!

Ingen orsak. Kul att du är
intresserad. Vi behöver alla
hjälpas åt för att vi ska ha
ett så bra kretslopp
som
möjligt. Så kommer du och
jobbar hos oss gör du ett
viktigt jobb för alla som bor
här. Det känns faktiskt riktigt
bra tycker jag

Ja just det, sjukt bra ju!

Tveka inte att höra av dig
du har fler frågor. Det kan du
hälsa dina kompisar också.
Skicka ett mail till
info@msva.se om du undrar
över något. Ha det bra och
lycka till med gymnasievalet.
Förhoppningsvis ses vi om
några år hos oss

Tack för hjälpen.
Ha re bäst!

Sketch Wireframing Kit — v1.2 — Forms
This is a collection of symbols for quickly mocking up web applications, created by
your friends at Bohemian Coding and released under the MIT license.

Form Elements

Form Elements (Disabled)

Form Elements with Focus

Validation Errors

Text area content

Text area content (Disabled)

Text area content

Text area content

Input value

Input value (Disabled)

Input Value

Input Value

Placeholder

Input value (Disabled)

Select Option

Select Option

OK

Radio Label

Radio Label

Radio Label

Radio Label

Radio Label

Radio Label

Checkbox Label

Checkbox Label

Checkbox Label

Checkbox Label

Checkbox Label

Checkbox Label

OK Cancel

Cancel

Button Label
Cancel

Cancel

Sketch Wireframing Kit — v1.2 — Typography
This is a collection of symbols for quickly mocking up web applications, created by
your friends at Bohemian Coding and released under the MIT license.

h1 — This is a main title
h2 — This is a subtitle
h3 — This is a section title
h4 — This is a section subtitle
This an introduction text. It has a fixed size, and a custom line
height, so you can experiment with it. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Cras dapibus vulputate
diam eu pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras dapibus
vulputate diam eu pretium. Mauris elit orci, ultricies id fermentum vel, porta et
eros. Vestibulum condimentum lectus in convallis feugiat. Sed vulputate
fringilla felis. Aliquam ut arcu et dui feugiat scelerisque eu quis diam. Mauris
placerat congue dui sit amet blandit. Phasellus condimentum libero vel velit
auctor, sit amet tincidunt velit varius.
Mauris lacinia porta faucibus. Fusce eu est ac eros vulputate mollis in ac felis.
Aenean commodo scelerisque mi sed imperdiet. Donec at hendrerit nisi, eget
vestibulum nisi. Sed sit amet magna luctus, facilisis erat quis, sagittis ligula.
Aenean dignissim velit quis leo consequat ultricies. Proin quis pretium justo.
Vestibulum at eros nisl. Fusce lobortis erat ante, eu cursus sapien molestie at.
Pellentesque placerat ante diam, et euismod lacus dictum vel. Phasellus vitae
sollicitudin mi.
In pulvinar eleifend convallis. Suspendisse elit erat, venenatis eget ullamcorper
ut, laoreet iaculis nisl. Sed porta, felis id rhoncus aliquet, quam ipsum
pellentesque metus, in sodales quam nunc vitae risus. Quisque in venenatis
massa. Phasellus neque risus, ornare quis nisl ultricies, ullamcorper
consectetur orci. Suspendisse rhoncus orci odio, id faucibus ipsum tincidunt
nec. Ut eget ante sit amet justo volutpat convallis vitae et augue. Phasellus
sagittis cursus fermentum.

Typography is the craft of endowing human
language with a durable visual form.
― Robert Bringhurst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras dapibus vulputate diam eu pretium. Mauris elit
orci, ultricies id fermentum vel, porta et eros. Vestibulum condimentum lectus in convallis feugiat. Sed
vulputate fringilla felis. Aliquam ut arcu et dui feugiat scelerisque eu quis diam. Mauris placerat congue dui sit
amet blandit. Phasellus condimentum libero vel velit auctor, sit amet tincidunt velit varius.
Mauris lacinia porta faucibus. Fusce eu est ac eros vulputate mollis in ac felis. Aenean commodo scelerisque
mi sed imperdiet. Donec at hendrerit nisi, eget vestibulum nisi. Sed sit amet magna luctus, facilisis erat quis,
sagittis ligula. Aenean dignissim velit quis leo consequat ultricies. Proin quis pretium justo. Vestibulum at eros
nisl. Fusce lobortis erat ante, eu cursus sapien molestie at. Pellentesque placerat ante diam, et euismod lacus
dictum vel. Phasellus vitae sollicitudin mi.
In pulvinar eleifend convallis. Suspendisse elit erat, venenatis eget ullamcorper ut, laoreet iaculis nisl. Sed
porta, felis id rhoncus aliquet, quam ipsum pellentesque metus, in sodales quam nunc vitae risus. Quisque in
venenatis massa. Phasellus neque risus, ornare quis nisl ultricies, ullamcorper consectetur orci. Suspendisse
rhoncus orci odio, id faucibus ipsum tincidunt nec. Ut eget ante sit amet justo volutpat convallis vitae et
augue. Phasellus sagittis cursus fermentum. Curabitur tincidunt leo at convallis sodales. Proin posuere tempus
iaculis. Cras non risus hendrerit, tempor diam in, congue nulla. Proin eu erat varius, luctus mauris sed,
fermentum sem. Donec non sollicitudin diam, vel viverra tortor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies porta orci, nec consectetur ipsum facilisis in.
Sed a consequat lacus. Sed quis tincidunt nisl. Pellentesque vehicula libero sit amet sem aliquam adipiscing.
Praesent commodo faucibus vulputate. Aliquam aliquam dictum arcu id interdum. Aenean non mauris turpis.
Vestibulum at mauris quis felis tempor dictum. Nullam iaculis metus at ullamcorper volutpat. Donec nec justo
ac erat mattis pulvinar. In luctus non ligula id elementum. Cras viverra sit amet risus eget feugiat. Fusce
pulvinar risus sit amet gravida lobortis. Praesent metus eros, vestibulum sed bibendum eu, pharetra et lorem.
Sed eu nisl et nisi mollis semper.
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