
     
 

BRUNNSRENOVERARE 
 
 

Avloppsrallarna AB                   Tel.0300-13600                                                        info@avloppsrallarna.se 
Fjärås industriväg 13                                                                                  www.avloppsrallarna.se 
S-439 74 Fjärås, Sweden                                                                     

 
 
Arbetslivserfarenhet   Körkort  
Erfarenhet av anläggningsarbeten 
är meriterande   

B - krav  
 

Utbildning    C – krav 
Gymnasieutbildning    

 
Arbete på väg   Lönetyp  
   Fast månadslön samt traktamente  
Språk    Anställningsform 

Svenska flytande    
6 månaders provanställning därefter tillsvidareanställning. Vi tillämpar individuell 
lönesättning och har kollektivavtal. 

 
 
Vi har över 30 år i branschen och ligger i framkant med tekniska lösningar, vår vision är att kunna erbjuda våra 
kunder de mest tekniskt avancerade lösningarna för att möta framtidens krav på brunns- och ledningsrenovering.  
Vi tror på att om man trivs där man är och arbetar som ett team kommer man orka gå den där extra milen som i 
slutändan gör skillnaden.   
 
Om jobbet  
Jobbar du inom anläggningsbranschen men vill testa nya utmaningar? Kanske är du grovis, murare, stensättare 
eller helt enkelt rätt person med stor vilja att lära sig nytt. Vi är verksamma inom schaktfri renovering av 
nedstigningsbrunnar, huvudsakligen i det kommunala ledningsnätet, och även schaktfri ledningsrenovering i 
glasfiberarmerat foder. Vi utgår ifrån Fjärås, strax söder om Kungsbacka och har hela södra Sverige som 
arbetsplats.   
 
Avloppsrallarna har i dagsläget 18 anställda och är i en expansiv fas. Som brunnsrenoverare hos oss kommer du 
att ingå i ett litet arbetslag, samarbete och flexibilitet är viktiga egenskaper hos dig. Dina arbetsuppgifter 
kommer bestå av att renovera nedstigningsbrunnar med cement och injektering. 
 
Vi har ingen jourverksamhet och jobbar dagtid med möjlighet att jobba in fredagar. För rätt person finns det 
goda möjligheter att utvecklas inom vår verksamhet.   
 
Vi söker dig som  
Är praktisk lagd, självständig, nyfiken och en lagspelare.  
Din personlighet är viktigt, för oss är det avgörande att du passar in i teamet och känner dig som en av oss!  Som 
person är du ansvarsfull och noggrann, du har ett positivt driv och en god social förmåga.  
 
Här kommer du ha roligt på jobbet och mötas av både transparens och högt i tak. Vi hjälps åt där det behövs och 
har en enorm kompetens inom schaktfri ledningsrenovering där det finns möjlighet att lära sig ett och annat, 
bara du ställer frågan. 
 
Som anställd har du fri tillgång till gym, sjukvårdsförsäkring och andra förmåner. 
 
Några ord från dina framtida jobbarkompisar 
”Det bästa med att jobba på rallarna är att det är så familjärt” 
”Vi har jäkligt kul tillsammans, omväxlande & utmanande arbetsuppgifter och goa kollegor”   
 
Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Du är varmt 
välkommen med din ansökan redan idag! 
 
Har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta Uffe på 0709-279601 eller info@avloppsrallarna.se 
 
Inget att vänta på, skicka din ansökan direkt till info@avloppsrallarna.se 
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