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Vesikolmio Oy on toiminut yli 50 vuotta tukkuvesilaitoksena Kalajokilaaksossa. Osakkaina ovat 
Kalajoen, Ylivieskan, Nivalan ja Haapajärven kaupungit sekä Sievin ja Alavieskan kunnat. Yhtiö 
myy korkealaatuista pohjavettä talousvedeksi osakaskuntien alueilla toimiville jakelulaitoksille ja 
vuodesta 2008 alkaen yhtiö on vastannut myös osakaskuntien alueilla tuotetun jäteveden
puhdistamisesta ja kuntakeskusten välisestä siir tämisestä. Yhtiön liikevaihto on noin viisi miljoonaa
euroa ja palveluksessamme on 10 työntekijää. 

Haemme vakituiseen työsuhteeseen

TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖÄ 
vastaamaan monipuolisista ylikunnallisen yhtiön talouteen ja hallintoon liittyvistä tehtävistä. 
Omaat vahvaa kokemusta kirjanpidon ja tilinpäätöksen itsenäisestä laatimisesta. Toimit johto-
ryhmän jäsenenä ja raportoit suoraan toimitusjohtajalle. Vastaat taloushallinnon pitkän aikavälin 
suunnittelusta ja toimintojen kehittämisestä. Tehtäviin kuuluvat myös henkilöstöasiat sekä 
investointien seuranta ja raportointi. Reskontran hoitaminen ja palkanlaskenta hoidetaan pääosin
ostopalveluna. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään alempaa korkea-
koulututkinnon suorittamista ja vähintään viiden vuoden kokemusta taloushallinnon kokonais-
valtaisesta hoitamisesta ja suunnittelusta.  Lisäksi arvostamme IT-osaamista ja jatkuvaa koulut-
tautumista ammattitaidon ylläpitämiseksi. Hakijalta edellytetään oma-aloitteisuutta ja hyvää 
yhteistyökykyä. 

Palkkaus määräytyy AVAINTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen 
solmimista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kirjalliset hakemukset, joita ei palauteta, on toimitettava 2.10.2020 klo 12.00 mennessä osoitteella: 
Vesikolmio Oy, Vesitie 7, 85500 NIVALA. Kuoreen merkintä ”Talous- ja hallintopäällikkö”.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Risto Bergbacka gsm. 0440 890 777 (risto.bergbacka@vesikolmio.fi). 

Haemme vakituiseen työsuhteeseen

JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITAJAA
käyttö- ja kunnossapitotehtäviin Vesikolmio Oy:n jätevedenpuhdistamolle ja jäteveden-
pumppaamoille. Tehtävään valittavalta toivotaan alalle soveltuvaa teknisenalan ammattikoulutusta
ja jätevedenpuhdistustekniikan tuntemusta. Ensisijaisesti haetaan henkilöä, jolla on kokemusta
jätevedenpuhdistamon hoidosta. Kiinteistö- ja rakennusalan, sähkötekniikan sekä atk:n osaaminen
katsotaan eduksi. Lisäksi arvostamme halua oppia ja kehittää vesihuoltoon liittyviä tehtäviä. 
Hakijalta edellytetään hyvää yhteistyökykyä, oma-aloitteellisuutta ja kykyä yksintyöskentelyyn. 
Ajokortti on tehtävien hoidon kannalta välttämätön. C- ja e ajokortit luetaan eduksi.

Palkkaus määräytyy AVAINTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen
solmimista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Kirjalliset hakemukset, joita ei palauteta, on toimitettava 2.10.2020 klo 12.00 mennessä osoitteella: 
Vesikolmio Oy, Vesitie 7, 85500 NIVALA. Kuoreen merkintä ”Jätevedenpuhdistamon hoitaja”.

Lisätietoja antavat työnjohtaja Pauli Hietala gsm. 044 5177 880 (pauli.hietala@vesikolmio.f) ja 
toimitusjohtaja Risto Bergbacka gsm. 0440 890 777(risto.bergbacka@vesikolmio.fi).


