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Kumlinge kommun  
i den östra åländska skärgården 

lediganslår ordinarie tjänst som  
Kommuntekniker/byggnadsinspektör 

60% av heltid med start 1.1.2020 

 
Kumlinge är en trygg plats mitt i havet. Här tar vi hand om varandra och njuter av god 

service och korta beslutsvägar. Kommunen består av de fyra huvudöarna Kumlinge, 

Enklinge, Seglinge och Björkö. Som tjänsteinnehavare leder du den tekniska sektorns 

arbete och ansvarar för byggnadsinspektionen i Kumlinge kommun. I tjänsten ingår även 

uppgiften som befolkningsskyddsinstruktör. Tjänsten har stor bredd och erbjuder 

variationsrikedom i arbetsuppgifterna, med både administrativt arbete och fältarbete. På 

kommunkansliet som är beläget på Kumlinge arbetar du tillsammans med fem andra 

personer inom centralförvaltningen. 

 

Kompetenskrav: Yrkeshögskoleexamen som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom 

byggnadsbranschen eller annan motsvarande examen och tillräcklig erfarenhet av 

projektering av byggnader och utförande av byggnadsarbeten.  

 

I arbetet ingår ekonomiskt ansvar, byggnadsinspektion, rådgivning i byggärenden, 

beredning och föredragning av ärenden för byggnadstekniska nämnden, ansvar för 

kommunens fastigheter, planering av kommunala anläggningsprojekt och övervakning av 

byggnadsarbeten, upphandling och avtalsskrivning. Erfarenhet av kommunalteknik och 

ledarskap är meriterande.  

 

Kumlinge kommun ser gärna att den som anställs: 

-Är förtrogen med kommunal förvaltning 

-Har kunskaper om byggnadslagstiftning 

-Har praktisk erfarenhet av byggnadsarbete 

-Har kunskaper om fastighetsskötsel 

-Har god skriftlig och verbal uttrycksförmåga 

-Är socialt smidig med integritet 

-Är engagerad och ser sin roll i förvaltningens helhet 

 

Tjänsten är deltid, 60% av heltid, med följande uppdelning: kommuntekniker 35%-

byggnadsinspektör 20%-befolkningsskyddsinstruktör 5%. 

 

Lön utgår från avtal TS, lönegrupp II, ca 1900 €/månad för 60% av heltid. 

Kumlinge kommun ser gärna att tjänsten söks av både kvinnor och män och är en 

arbetsplats som välkomnar mångfald! 

 

Ansökan riktas till Kommunstyrelsen i Kumlinge, Kumlingevägen 323b, 22820 

Kumlinge eller per e-post till kansli@kumlinge.ax senast den 4.12.2019 

 

Ytterligare uppgifter och tjänstens instruktioner erhålls av kommundirektör Christian 

Dreyer, tel 018-622 401 eller 040-52 55 820 eller e-post kommundirektor@kumlinge.ax 
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