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SMOHF – ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

Miljöinspektör för avloppstillsyn 
Nu har du möjligheten att få börja jobba hos oss på Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund!  

Vi behöver stärka upp med en miljöinspektör på landsbygdsavdelningen. Vi söker dig som 
har kunskap om och vill arbeta med tillsyn av små avlopp, vilket är en stor del av förbundets 
tillsynsuppdrag.  

Vi är Sveriges största kommunalförbund inom miljöbalks- och livsmedelsområdet och arbetar 
på uppdrag av Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. Området omfattar cirka 160 000 
invånare i småstad, tätorter, landsbygd och skärgård. Hos oss får du arbeta på en trevlig och 
social arbetsplats med korta beslutsvägar och möjlighet att vara specialist inom området.  

På förbundet är vi idag 50 personer.  

Kontoret ligger nära Handens pendeltågstation, 25 minuter från Stockholm city. Utanför knuten 
finns strövområden, skidspår och bad som kan användas vid friskvård. Vill du veta mer om 
förbundet gå in på www.smohf.se. 

Arbetsbeskrivning 
Vi är 13 medarbetare på avdelningen och behöver ersätta en kollega. Vi söker dig som 
har kunskap om och vill arbeta med tillsyn av små avlopp, vilket är en stor del av 
förbundets tillsynsuppdrag. Du kommer bland annat att få arbeta med tillsyn av 
avloppsanordningar, handläggning av ansökningsärenden och andra förekommande 
ärenden. Du kommer att få arbeta tillsammans med kunniga kollegor inom 
tillsynsområdet. 

I tjänsten ingår, förutom tillsyn, en möjlighet att vara med och utveckla vårt sätt att 
bedriva tillsynen. Landsbygdsavdelningen jobbar sedan ett par år med lean som arbets- 
och tankesätt, så att arbeta med kontinuerliga förbättringar är en självklarhet.  

Avdelningens övriga tillsynsområden omfattar tillsyn av lantbruk, dricksvatten, avfall 
och naturreservat.  

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har annan likvärdig 
utbildning. Det är meriterande om du tidigare jobbat med liknande arbetsuppgifter. God 
IT-vana är ett krav. Eftersom du har mycket kontakt med människor och fattar beslut 
som påverkar många ska du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och ha en känsla för 
service. Arbetet utförs såväl enskilt som i projektform, vilket innebär att du har lätt att 
samarbeta med dina kollegor samt kan driva dina egna ansvarsområden. Vi lägger stor 
vikt vid dina personliga egenskaper.  

För tjänsten behöver du ha B-körkort. Vi har en bilpool med miljöbilar samt 
tjänstecyklar. 
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Anställningens omfattning 
Anställningsform: tillsvidare. 
Omfattning: heltid, individuell lönesättning. 
Tillträde: snarast efter överenskommelse. 

Ansökan  
Ansök senast den 28 augusti 2022. 
Referensnummer: 2022–2588 (ange alltid detta i din ansökan). 
Sök jobbet via e-post: miljokontoret@smohf.se. 

Kontaktperson 
Jens Möller, förbundschef, tel. 0768-56 31 77. 
Margareta Jonsson, facklig företrädare Naturvetarna, tel. 08-606 93 07. 

Övrigt 
Vi gör ett löpande urval under ansökningstiden och sökande kan komma att kallas till 
intervju under ansökningstiden. 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har gjort sitt medieval. Vi undanber oss 
vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt 
försäljare av ytterligare jobbannonser. 
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