
 

 

Rådgivende Ingeniør/Sivilingeniør - Vann og avløp 

VA Consult AS er et rådgivende ingeniørfirma innen vann og avløp. Firmaet ble startet opp i 2008 i Sandefjord som er firmaets 
hovedkontor. I tillegg er det etablert avdelinger i Grenland, Drammen og Moss.  
 

Firmaet har et ungt, dynamisk og fremoverlent fagmiljø, med totalt 29 ansatte som jobber målrettet med vann og 
avløpsprosjektering. Vi har fokus på god dialog og tett samarbeid på tvers av kontorene.  
Faste arrangementer som sommer/juleavslutninger, firmaturer og fagseminar avholdes i fellesskap med alle avdelingene.   

Etterspørselen etter våre tjenester blir stadig større, og vi søker derfor flere medarbeidere til vårt kontor i Moss.   
 
Ingeniør/Sivilingeniør VA 
Vi søker etter både deg som er nyutdannet (oppstart etter ferdig skolegang 2021), og du som har noen års erfaring. Du må ha 
interesse for VA-faget, og ønske å jobbe med prosjektering og/eller byggeledelse. Hos oss får du mulighet til å ha en variert 
arbeidsdag med ulike arbeidsoppgaver, eller jobbe med det fagområdet du virkelig brenner for.   
 
Oppgaver 
Arbeidsoppgaver vil være planlegging, prosjektering og/eller oppfølging av VA-anlegg. Arbeidsoppgavene kan være som følger: 

- Ledningssanering 
- Nyanlegg 
- Overvannshåndtering 
- Pumpestasjoner 
- Anbudsbeskrivelse 
- Oppfølging av leveranser og fremdrift 
- Byggeledelse/SHA 

Personlige egenskaper 

- Gode samarbeidsevner 
- Interesse for faget 
- Selvstendig 
- Utadvendt 

Kvalifikasjoner 

- Relevant utdanning fra teknisk fagskole, høyskole eller universitet.  
- Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner 
- Faglig engasjert 

VA Consult AS kan tilby 

- Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
- Tilrettelagt arbeid innenfor ønsket VA-område 
- Konkurransedyktig lønn og gode bonusordninger 
- Hyggelig og godt sosialt arbeidsmiljø 
- Fleksibel arbeidstid 
- Månedlig støtte for treningssenter eller tilsv.  
- Gode pensjons- og forsikringsordninger 
- Firmaleilighet i Spania 

 

Kontaktperson: Charlotte Olimb – 41 45 43 09 
Sektor: Privat 
Antall stillinger: 1-2 
Søknadsfrist: Løpende ansettelse. 
Oversendelse: Søknad ønskes oversendt med CV, vitnemål og referanser  
Leveranse av søknad: stilling@vaconsult.no  
Søknad merkes med: Søknad om stilling – Avd. Østfold 
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