
 

Serviceområdet för samhällsbyggnad anställer en 
 
ARBETSLEDARE 
 
i arbetsavtalsförhållande till resultatenheten KRS Gatu för att leda och delta i underhåll och anläggning av 
vägar och gator, parker och grönområden samt idrottsområden. 
 
Vi skapar fungerande och trivsamma förutsättningar för boende och företagsamhet med vårt dagliga 
arbete. KRS Gatu sköter om stadens grönområden, gator, vägar, idrotts- och rekreationsområden, 
vägbelysning, simstränder, bryggor, lekparker och mycket annat. Du fungerar som arbetsledare för 
mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter, både självständigt och tillsammans med övrig personal. I 
arbetet behövs minst B-körkort och tillgång till egen bil. Vi värdesätter initiativförmåga, flexibilitet, 
mångsidighet och god samarbetsförmåga.  
 
Kompetenskraven för arbetsledaren är lämplig teknisk utbildning och/eller erfarenhet av arbetsledning, 
samt god förmåga att i tal och skrift använda det ena inhemska språket och nöjaktig förmåga att använda 
det andra inhemska språk som inte är sökandens modersmål.  
Lön enligt kommunala tekniska sektorns kollektivavtal. Den valda skall före början av arbetet förete 
godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. 6 månaders prövotid tillämpas. 

Tilläggsinformation ges av vägbyggmästare Niklas Brandt, tel. 040 545 0021 niklas.brandt@krs.fi. 
 
Ansökan inlämnas senast 26.2.2021 via kuntarekry.fi/sv  
 
   * * * * * 
 
Yhdyskuntarakentamisen palvelualue palkkaa työsopimussuhteisen  
 
TYÖNJOHTAJAN  
 
tulosyksikköön KRS Katu johtamaan teiden ja katujen, puistojen ja viheralueiden sekä liikuntapaikkojen 
rakentamista ja kunnossapitoa sekä osallistumaan siihen. 
 
Luomme päivittäisellä työllämme toimivat ja viihtyisät edellytykset asumiselle ja yrittämiselle. KRS Katu 
hoitaa kaupungin viheralueet, kadut, tiet, urheilu- ja virkistysalueet, valaistukset, uimarannat, laiturit, 
leikkipuistot ja paljon muuta. Toimit työnjohtajana monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä, sekä 
itsenäisesti että muun henkilöstön kanssa. Työssä edellytetään vähintään B-ajokorttia ja oman auton 
käyttömahdollisuutta. Arvostamme oma-aloitteisuutta, joustavuutta, monipuolisuutta ja yhteistyötaitoja. 
 
Työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksina ovat soveltuva tekninen koulutus ja/tai kokemusta työnjohtamisesta 
sekä hyvä suullinen ja kirjallinen taito toisessa kotimaisessa kielessä ja tyydyttävä kielitaito siinä toisessa 
kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli.  
 
Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Valitun on 
ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 
Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. 

Lisätietoja tehtävästä saa tierakennusmestari Niklas Brandtilta, puh. 040 545 0021 niklas.brandt@krs.fi. 
 
Hakemus tulee jättää viimeistään 26.2.2021 kuntarekry.fi:n kautta. 
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